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Inleiding
Hieronder een beschouwing over de mogelijke ahrimanische toekomst [de door R.
Steiner en Robin de Ruiter voorspelde incarnatie van Ahriman / Satan] in verband met
de huidige wereldsituatie (de corona-lockdown-terreur), mede bezien vanuit de
beschouwingen van Emil Pales over de zeven planeten-aartsengel-tijdperken.
In deze beschouwing is uitgegaan van het boek 1:
Emil Pales: DIE SIEBEN ERZENGEL
Sophia Verlag, 2007
Zie achteraan het boek voor schema’s en plaatjes van Emil Pales
Thema's komen in dit schrijven aan de orde zoals het tijdstip van de incarnatie van
Ahriman, Solowjows 'Korte vertelling van de antichrist', de laatste paus Petrus II,
Saturnus- / Oriphiel-periodes, de oude Romeinen, het Rooms Katholieke en het
Calvinistische geloof, Rembrandt, Phillips II en de 80-jarige oorlog, de contrareformatie, de componist Palestrina, 'the matrix', de saturnale corona terreur van de
lockdown, ‘the big bang theory’, autisme, doktoren, het juridische denken, etc.
De corona lockdown en de komende ahrimanische werelddictatuur (Solowjow)
De vraag waar we in deze tijd mee zouden kunnen worstelen is de volgende:
We zien in het huidige tijdsgebeuren (voorjaar 2020) naar aanleiding van een valse
‘pandemie-hoax’ plotseling een wereldwijde Stalinistische terreur verrijzen, waarbij
de gehele wereld in een gevangenis en een '1984'-controle-maatschappij is veranderd.
In Nederland wordt het 1.50 m. 'als het nieuwe normaal' verkondigd.
Er is een ophanden zijnde opschorting van de grondwet om de noodtoestandlockdown nog verder te kunnen verlengen [de 1.50 m. regel wordt dan een blijvende
'wet'!] , en de introductie van controle apjes naar Chinees communistisch model hangt
ons boven het hoofd.
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Rudolf Steiner gaat uit van aartsengel-planeten-tijdgeest-tijdperken van 354 jaar
+ 4 maanden, aansluitende bij de visie van abt en geleerde Trithemius von Sponnheim.
(1462-1516) Deze schreef over de planeten-aartsengelen-tijdperken o.a. :
'De septem secundeis id est intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus',
c. 1508 [1514]
The Seven Secondary Intelligences, 1508, a history of the world based on astrology
Zie: http://www.celtoslavica.de/sophia/Trithemius.html
Zo spreekt Steiner vaak over het Michaels-(zonne-) tijdperk dat in 1879 was begonnen,
wat volgde op een Gabriel- (Maan-) tijdperk wat duurde van 1525 tot 1879.
Emil Pales voegt daar in zijn boek nog een ritme van planeten-aartsengel-tijdperken van
72 jaar aan toe, aansluitende bij de oude Babyloniërs. [zie achteraan deze brochure]
3

Wereldwijd dreigen er verplichte Bill-Gates-corona-666-vaccinaties, waarschijnlijk
met controlerende en misschien zelfs hersenspoelende chips en nanochips om ons te
kunnen controleren en te sturen en ons DNA te veranderen! [o.a. microsofts 2020060606-ID-patent, 'the mark of the beast' uit de Openbaringen!!]

Die wereldwijde controle kan alleen werken met behulp van 5G, dat ondanks alle
kritiek en protesten nu heel snel achter onze rug om overal wordt geïnstalleerd!
Sommigen vrezen zelfs dat er achter de Bill Gates vaccinaties een plan schuil gaat om
de wereldbevolking te decimeren (waar hij meerdere keren op duidde…), aangezien
vaccinaties vaak invaliderende en zelfs dodelijke bijwerkingen hebben. (zie plaatje!)
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Deze wereldwijde terreur en de leugens over de ziekte [die minder slachtoffers maakt
als de jaarlijkse griep] wordt braaf door de MSM [televisie en kranten] gepropageerd,
waarbij iedereen het met elkaar eens lijkt te zijn. Andersdenkenden worden genegeerd
en weggehoond, en er wordt zelfs schande over de dissidenten gesproken.
Iedereen praat elkaar kritiekloos na, waardoor de bevolking door deze leugens
massaal angst wordt aangepraat en gehersenspoeld.

Via de media wordt ons aangepraat dat de VVD-regering ‘het beste met ons voorheeft’, terwijl deze na wereldwijde jarenlange protesten tegen het extreem giftige
roundup van Monsanto en andere vergiffen die o.a. de bijensterfte veroorzaken, het
nog steeds niet voor elkaar heeft gekregen dit te verbieden [het ligt nog steeds in
tuincentra te koop!] , maar maatregelen om onze maatschappij voor een onschuldig
seizoensgriepje te veranderen in een Stalin-dictatuur waren in één dag voor elkaar!
Ook laat de regering nog steeds de bio-industrie toe, bodem uitputtende monoculturen met kunstmest en insecticiden, chemtrails, zeer ongezonde vaccinaties etc.
Heel Nederland wordt door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten van al haar
bossen ontdaan om het hout in zeer vervuilende, en nog meer als steenkolen CO2
uitstotende biomassa-centrales te verbranden waar zij miljarden aan subsidie voor
uitgeeft! De domme massa gelooft de regering & de MSM echter blindelings!

Dus jouw regering die glyphosaat (roundup) in je voedsel doet WIL JE BESCHERMEN TEGEN EEN VIRUS??!!
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Gezien dat alles lijkt het er op, volgens de als ‘complotdenkers’ gedoodverfde
kritisch-bewuste mensen, dat de al lang klaar liggende plannen van de ‘deep state’,
de machtselite, de ‘cabal’, (oftewel: die ‘Geheimgesellschaften des Westens’ – aldus
Steiner) om een ‘New World Order’, een wereldregering, oftewel een ahrimanische
werelddictatuur uit te rollen aanstaande is of in feite nu al is gerealiseerd. (zie blz. 32)

Soms wordt er in alternatieve kringen van uit gegaan dat de geheime loges, de
machtselite [deep state / cabal] een wereldregering willen creëren zodat de rode loper
wordt uitgerold voor de incarnatie van Satan / Ahriman 2. (zoals bv. ook Robin de
Ruiter in zijn boeken voorspelt…)
Zou het soms zo kunnen zijn dat de voorspelling van Steiner over de ‘incarnatie van
Ahriman’ *, de verwachting van de incarnatie van Satan van Robin de Ruiter, en de
voorspelling van Solowjow over de komst van de antichrist, misschien binnenkort
reeds zou kunnen gaan plaatsvinden, aangezien Solowjow dit gebeuren kort na 2000
situeert, als er een 'Verenigd Europa' is ontstaan, en ook wonen volgens Solowjow de
Joden dan weer in Israel, wat allemaal is uitgekomen.
Deze wereldwijde lockdown-dictatuur lijkt dan wel een ideale kans voor Ahriman*
(Satan) om zijn wereldterreur, 'the New World Order', de technocratische Maoïstische
wereldregering uit te rollen.

Ahriman (door Steiner)
2

/ * Ahriman (Satan/Mammon, de ‘God van het geld’) is volgens Rudolf Steiner ‘de geest van
het materialisme’ en inspireert de mensen tot de visie dat er alleen maar materie bestaat, en
dat de mens een chemische fabriek annex machine is. Deze manier van denken is typisch voor
de moderne tijd en heeft geleid tot de huidige moderne, getechniseerde, kille, gemechaniseerde,
agnostische, en anti-spirituele samenleving. - De mens die vergroeit met de machine…
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Daarnaast heb je dan nog de Paus-voorspellingen van Malachias, die allemaal zijn
uitgekomen, wat ook samenvalt met de novelle van Solowjow, omdat volgens de
Malachias-voorspellingen de huidige paus de laatste paus zou moeten zijn, en Paus
Petrus II is in het verhaal van Solowjow eveneens de laatste paus…
Deze laatste paus, Petrus II, zou (in het verhaal van Solowjow) de strijd met de
antichrist aangaan, nadat deze als wereldpresident zijn residentie in Jeruzalem heeft
gevestigd en door de Joden voor de 'Messias' wordt aangezien.
Zie dit plaatje met meneer Rothschild, de rijkste man ter aarde, als de leider van
‘de machten achter de schermen’, en bedenk dat volgens Joodse profetieën hun
'Messias' pas kan komen als de derde tempel is gebouwd....:

Ik ken de novelle van Solowjow al sinds 1975, toen geschiedenisleraar Hans Peter
van Manen, dit verhaal tijdens de geschiedenisperiode op de Haagse Vrije School
behandelde, en iedereen uit onze klas bij het afscheid dit boekje mee naar huis kreeg.
Sinds die tijd verwacht ik, en een aantal andere antroposofen, dat Solowjow’s
profetie op een of andere manier zou kunnen gaan uitkomen, en H. P. van Manen
schreef daarom zijn gedenkwaardige boek 'Komst en wederkomst' over dit thema.3
Deze ahriman-verwachting leeft ook min of meer bij de Alert-werk-groep 4.
Deze is ook o.a. ontstaan om de tactieken die Ahriman gebruikt om een ahrimanische
werelddictatuur te kunnen optuigen, te ontmaskeren en hiervoor te waarschuwen.
3

Zie mijn artikel uit 2009 / 2012 over dit onderwerp:
http://www.marcvandelft.nl/De%20betekenis%20van%20Solowjows%20'Korte%20vertelling
%20v%20d%20antichrist'%20voor%20de%20huidige%20tijd%20[2].pdf
----------------------------------------------------4
zie: https://www.alertgroepen.nl/
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De laatste paus volgens Malachias en Solowjow en de Antichrist
De vraag voor mij is of de huidige paus inderdaad de heroïsche “Paus Petrus II”
zou kunnen zijn die de strijd met de antichrist aan gaat zoals in het verhaal van
Solowjow....
Op dit moment lijkt het er in ieder geval op dat Bill Gates degene is die nog het
meest de trekken van de ‘antichrist’ vertoont.
De rijkste man ter wereld, die wereldwijd als een ‘weldoener’ wordt afgeschilderd,
die overal invloed op heeft door zijn geld, die de hele wereld wil vaccineren en
chippen, en die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat de gehele wereld nu volkomen
nodeloos 5 in een gevangenis zit, omdat door zijn invloed en zijn donaties de WHO
het corona-griepje tot een 'pandemie' heeft uitgeroepen zodat Bill Gates met zijn
vaccinaties binnenkort weer goed binnen kan lopen…

Ondertussen is van de prognose, dat er door dit covid-19-virus [die waarschijnlijk
niet eens bestaat] miljoenen doden zouden vallen, niets uitgekomen. Er zijn minder
doden gevallen als tijdens de griep van 2017-2018, en bijna alleen maar 80-plussers
zijn gestorven die aan meerdere zware ziekten leden, en die anders aan de normale
griep hadden kunnen overlijden. [deze griep of ‘corona’ is dan niet de oorzaak van
de dood maar enkel een laatste zetje naar de dood toe...] [gestorven met corona!]
Bovendien worden alle mensen die nu overlijden 'corona-doden' genoemd, ook al
sterven ze aan kanker of een auto-ongeluk. [Veel ziekenhuizen krijgen enorme
bedragen voor elke ‘coronadode’….]
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-zie:
https://jdreport.com/universitair-onderzoek-corona-lockdown-blijkt-volslagennutteloos/?fbclid=IwAR0FOS1Jvje30xRD00SJ5xt70Q4AthdkrJhc_FJ1yF9nS7Ok068wuz
S9mtc
en zie: http://www.marcvandelft.nl/menu38.html
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Een ‘Corona’-dode….
Verder kunnen de zogenaamde corona-zieken, of de vatbaarheid ervoor, aan heel veel
andere zaken worden geweten, zoals luchtvervuiling, EM-[5G-]-straling 6, vaccinatiecampagnes, medicijnenvergiftiging, antibioticummisbruik, etc.
Kortom, deze ‘pandemie’ is één grote hoax, de ziekenhuizen staan leeg, de doktoren
en zusters hebben niks te doen, en effectieve medicijnen tegen de longziekte zoals
intraveneuze vitamine C, en hydrochloroquine met zink e.d. worden door de WHO /
RIVM 7 en de medische inspectie verboden.
Kortom, het lijkt erop dat de corona-pan-epidemie een vals voorwendsel is wat door
de 'machten achter de schermen' is aangegrepen om een ahrimanische
werelddictatuur uit te rollen. (The New World Order….)

The New World Order !
6

Wat betreft 5G en de corona-ziekte, zie deze studie:
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheidvan-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/
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Al die organisaties worden trouwens door 'antichrist' Bill Gates gefinancierd!
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De lockdown-maatregelen veroorzaken ook een totale economische ineenstorting,
erger als 1929, en zal oneindig veel meer slachtoffers gaan eisen als deze 'epidemie'
(ca. 300.000 hongerdoden per dag in de arme landen schat men….).
Niet alleen zal de hele wereldeconomie door deze maatregelen instorten, en enorm
veel hongersnood, vooral in de derde wereld veroorzaken, maar het vernietigt behalve
onze vrijheden en rechten ook onze cultuur. Want in een 1.50 m. samenleving zijn
concerten, orkesten, opera, theater, toneel, ballet, musea, lezingen, conferenties,
tentoonstellingen, HAFA-concoursen, etc. niet meer mogelijk.

Maar 'the powers that be' rekenen er juist op dat door de veroorzaakte nood en ellende
de mensen zullen schreeuwen om 'een sterke leider' die hen zal komen 'redden'.
10

DE kans voor de antichrist / Ahriman om de wereldmacht te grijpen....

Daarom was ik erg blij met de petitie en de verklaring van een aantal Roomse
kardinalen die zich verzetten tegen deze wereldwijde Maoïstische dictatuur die is
uitgerold, want die boodschap had wel overeenkomsten met de aangrijpende passage
in de vertelling van Solowjow waarbij Paus Petrus II de antichrist in de ban doet....
------------------------------------------Uit de brief van de kardinalen 8:
-----------------------------------------We staan het niet toe dat eeuwen van christelijke beschaving worden weggevaagd
onder het voorwendsel van een virus om haatdragende technocratische tirannie te
creëren waarin mensen, van wie de namen en gezichten onbekend zijn, over het lot
van de wereld kunnen beslissen alleen maar om ons allen op te sluiten in een virtuele
wereld.
Als dit het plan is waarvoor de machtigen der aarde ons willen laten buigen, dan
mag u weten dat Jezus Christus, koning en heer van de geschiedenis, heeft beloofd
dat 'de poorten van de onderwereld niet zullen zegevieren' (Mt 16:18 ).
Moge de meest gezegende maagd, hulp van christenen, de kop van de oude slang
verpletteren en de plannen teniet doen van allen die de zonen der duisternis zijn.
Vergelijk de tekst van de kardinalen eens met de toespraak van
de laatste paus tegen de Antichrist in de novelle van Solowjow:
8

zie:
https://www.ninefornews.nl/aartsbisschop-ontmaskert-in-coronamanifest-plan-voorwereldregering-wat-staat-ons-te-wachten/
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De imperator organiseert een groot concilie in een stadion in Jeruzalem en probeert
de drie hoofdstromingen in het Christendom zo ver te krijgen om hem als hun leider
[en eigenlijk hun Messias] te laten aanvaarden. Een groot deel van de Christenen gaat
in op zijn voorstellen, maar starets Johannes [de wijze leider van de Russische kerk]
vraagt hem, om op zijn knieën, voor hen, Jezus Christus te aanbidden.
De imperator moet nu zijn woede verbijten, maar Appolonius, zijn zwart magische
compagnon zendt een zwarte wolk de ruimte in, en onder een luide donderslag valt
Johannes dood neer.
Maar vlak voor de bliksem hem treft roept hij uit:
‘Kindertjes, DE ANTICHRIST!’…
Als dan de Imperator beslist dat het concilie hem als hoogste leider en heerser erkent
komt Paus Petrus in actie en spreekt zijn ‘Contradictur’ uit…
“Bevend van toorn en met een purperrood gelaat, hief hij zijn staf in de richting van
de Imperator:
‘Onze Heerser is Jezus Christus, Zoon van de levende God, Wie gij zijt, hebt ge
gehoord.
Weg van ons, Kaïn, broedermoordenaar! Weg, vat van de duivel!
Door de macht van Christus verdrijf ik, dienaar van Gods dienaren, U, schurftige
hond, voor eeuwig uit Gods bescherming en zend U terug naar Uw vader - de satan!
Anathema! Anathema! Anathema!’
Hierna zendt Appolonius wederom een zwarte wolk de ruimte in,
een donderslag klinkt en ‘de laatste paus stort dood ter aarde’.
[Einde citaat]

-----------------------------------------------------------------------------------De huidige Paus Franciscus
Maar helaas, uit een recent interview met de huidige paus blijkt helemaal niet dat deze
is ‘ontwaakt’ en zich verzet tegen deze wereldwijde rampzalige lockdown-dictatuur....
Het lijkt er op dit moment dus nog niet op dat onze huidige paus, die op mij overkomt
als een zachtaardige, goedbedoelende man, met hart voor de armen en voor de natuur,
die echter braaf de publieke opinie napraat, lijkt op de cholerische en strijdbare Petrus
II uit het verhaal van Solowjow....
Er zijn zelfs vele alternatief denkende mensen, zoals de schrijver achter ‘Xandernieuws’ en anderen, die, omdat de huidige paus een Jezuïet is [wat altijd al een
dubieuze organisatie is geweest, ‘de zwarte macht achter de paus’] zeggen dat
deze paus zelf een soort duistere figuur zou zijn, of zelfs de ‘antichrist’….
[ik geloof dat zelf niet]
Maar als we het verhaal van Solowjow niet al te letterlijk nemen, dan kan het
ook zo zijn dat de brief van de kardinalen [o.a. kardinaal Vigano] het verzet
van de katholieke kerk is waar Solowjow in zijn novelle naar verwijst....
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De maatschappij is nog niet genoeg gerobotiseerd (zoals in de film 'the matrix')
Kees Kromme, die in het tijdschrift 'Apocalypsnu' in 2011-2012 een aantal zeer
goede, interessante, uitgebreide en informatieve artikelen over de komende incarnatie
van Ahriman schreef 9 , denkt echter dat het nog niet zo ver is, dat
in deze tijd Ahriman [Satan] al zal incarneren of zich als imperator zal
manifesteren, omdat de samenleving nog niet gerobotiseerd genoeg is.
Bv. in de film 'the matrix' wordt een samenlevingsvorm geschilderd die
'de natte droom van Ahriman' is, de droom van Harari en Kurzweil,
in die film leeft de mensheid alleen nog in een virtuele werkelijkheid.
En de robots 10 [Ahriman] zijn de baas.
Alle mensen leven echter in de film 'the matrix' in werkelijkheid in een badje en hun
hersens zijn via allerlei draden in hun hersens aangesloten op een supercomputer
zodat iedereen met zijn bewustzijn in 'the matrix' gevangen zit, de virtuele wereld van
de computer…
Iedereen neemt daar abusievelijk aan dat dat de realiteit is.
Tot bepaalde mensen ontwaken, uit het badje stappen en de matrix-hersen-apparaten
afzetten, in de akelige, zwarte realiteit terecht komen, en de strijd met de robotwezens
[=Ahriman] aangaan.... [zie voetnoot 10]

9

Zie deze 3 artikelen van Kees Kromme:
1/ https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/de-triomf-van-ahrimans-komende.html
2/ https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/4-de-triomf-van-ahrimans-komende.html
3/ https://antropocalypse.blogspot.com/2012/09/de-triomf-van-ahrimanskomende_10.html
10

Net zoals de ahrimanische wezens, die parasiteren op onze levenskrachten, hebben de robotwezens in deze film de energie van de mens nodig, en om de mens ondertussen [astraal] bezig
te houden, creëren zij een [luciferische] droom- of fantasiewereld in de virtuele schijnwereld
van the matrix....
13

Dat, [de wereld zoals weergegeven in de film 'the matrix' ] is waar Ahriman [Satan]
naar streeft, naar zo een soort transhumanistische robot-wereld-maatschappij,
de mens vergroeid met machines....
Dat wordt ook letterlijk zo beschreven in de boeken van Harari,
dat deze wereld gaat komen.

Harari zegt zelfs dat de robots of androïde transhumane mensen
de wereld zullen overnemen en de homo sapiens zal uitsterven....
Maar zo ver is het gelukkig nog niet, en God verhoedde dat het ooit zo ver komt....
Dus Kees denkt niet dat de huidige paus, de paus is die Solowjow in 'Korte vertelling'
als de opponent van de antichrist ten tonele voert.
Kees Kromme schrijft:
Ik lees Solovjov meer als tendens. Ben niet zo gefocust op precies die paus en of dat
wel de laatste zou zijn. In ieder geval blij dat er toch ook binnen de katholieke kerk
mensen met visie bestaan. Of we ook echt al in de tijd van de incarnatie of de komst
van Ahriman zitten denk ik ook niet. Ik denk dat daarvoor het transhumanisme nog
wat verder ontwikkeld moet zijn. Hoewel Elon Musk daar ook hard mee bezig is. Met
zijn neurolace projekt. Maar de wereldwijde duisternis die collectief veel mensen het
bewustzijn verduistert nu met Corona geeft wel te denken. Is wel weer een grote stap
richting komst Ahriman. We kunnen ook niet met zekerheid zeggen dat dat Gates is.
Ahriman zal bij bijna iedereen zeer geliefd zijn en dat zie ik bij Gates nog niet
gebeuren. [einde citaat]
===========================================================

De incarnatie van Ahriman in een toekomstige Oriphiel-periode (?)
Als we er van uit zouden gaan dat de incarnatie van ahriman nog verder in de
toekomst ligt, dan zou het vanuit de visie van Emil Pales gezien, voor de hand kunnen
liggen dat de Ahriman-incarnatie plaatsvindt tijdens een Oriphiel-Saturnus-tijdperk,
want Satan-Saturnus zijn met elkaar verwant. 11
11

zie mijn artikel:
http://www.marcvandelft.nl/saturnus%20en%20het%20kwaad......pdf
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Bovendien heeft Steiner zelf ook nog gezegd dat een Oriphiel-periode
een 'zware tijd' zou zijn....
De volgende grote Oriphiel-periode van 354 jaar begint na het
huidige grote Michael-tijdperk [vanaf 1879] in het jaar 2234.
De volgende kleine Oriphiel-periode van 72 jaar is van 2061-2133.
Ik neem aan dat de techniek tegen die tijd zo ver gevorderd is
dat we dan wel allemaal 'getranshumaniseerd' zouden kunnen worden.... [???]
Wat God verhoedde...
Maar dat Ahriman nu al incarneert in een Michael-Zachariel-tijdperk ligt aan de
andere kant ook niet zo voor de hand....
Want Zon en Jupiter zijn allebei in feite vrolijke geluksplaneten....
[het huidige Zachariel-Jupiter-tijdperk begon in 1989 en duurt tot 2061]
Het is de vraag of Ahriman in zo'n tijdperk in zijn element zou zijn....
Daarover later meer.
Maar in een Oriphiel-Saturnus-tijdperk is Ahriman des te meer in zijn element…..

De corona-lockdown-crisis en de huidige astrologische invloeden
De huidige wereld-crisis heeft echter niet te maken met de tijdgeest-aartsengelen
maar met de fatale Pluto- en Saturnus-stand:
Saturnus en Pluto (en ook Jupiter…) conjunct in Steenbok. (!!!)
Saturnus is de heerser is over Steenbok (daarom zal men bij ‘Steenbokken’ vaak
‘Saturnus-types’ (of Saturnus-trekken) aantreffen…). (zie later enige voorbeelden!)
Veel planeten in Steenbok (vooral Saturnus in Steenbok natuurlijk…)
kunnen dus ook een sterke Saturnale invloed bewerkstelligen.
Steenbok en Saturnus en vooral Saturnus in Steenbok geeft dus ook al een
Satan-Saturnus-karakter, en wordt nog versterkt tot vulkanisch-plutonische
kracht door de ‘plutonische’ (boosaardige) Pluto, en Pluto is ook ‘asurisch’
en heeft te maken met destructieve [atomaire] vulkanische vernietigingskrachten, die in deze tijd ook sterk naar voren komen… 12
12

Zie over deze planeetstand ook mijn boekje over de corona-crisis en 'het gele gevaar',
bladzijde 48:
http://www.marcvandelft.nl/pdf-documenten/DE%20CORONACRISIS%20EN%20'HET%20GELE%20GEVAAR'-4e%20versie.pdf
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Rudolf Steiner over de toekomstige Oriphiel-tijdperken
Rudolf Steiner heeft zelf dus ook nog gezegd dat een Oriphiel-periode
een 'zware tijd' zou zijn....
Steiner noemt Orifiel de 'ENGEL DER TOORN',
"der furchtbare Engel des Zorns"….
Hieronder: Rudolf Steiner 13 over Orifiel. - Steiner-citaten met vertaling:
--------------------------------------------------------------------------------------------------Oriphiel-Zeitalter sind stets durch dramatische und für die Menschheitsentwicklung
sehr entscheidende Ereignisse geprägt. Oriphiel bringt den Zorn Gottes …. 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------Orifiel-perioden worden altijd gekenmerkt door dramatische en voor de menselijke
ontwikkeling beslissende gebeurtenissen. Oriphiel brengt de toorn van God…..
--------------------------------------------------------------------------------------------------"Nach dem michaelischen kommt das Zeitalter Oriphiels. Das wird ein böses,
schlimmes Zeitalter sein, in dem alle furchtbaren Kräfte des Egoismus, der Härte,
der Roheit und Lieblosigkeit entfesselt sein werden. Das Häuflein spiritualisierter
Seelen hat die Aufgabe, in diesem schlimmen Zeitalter einfließen zu lassen die reine
Wahrheit, Liebe und Güte und es so zu reinigen und so die Welt voranzubringen" 15.
-------------------------------------------------------------------------------------------------“Na het Michaelische tijdperk komt het tijdperk van Oriphiel. Het zal een kwaadaardig, slecht tijdperk zijn, waarin alle vreselijke krachten van egoïsme, hardheid,
wreedheid en liefdeloosheid zullen worden ontketend. Een klein groepje spirituele
zielen heeft de taak om in dit slechte tijdperk de zuivere waarheid, liefde en goedheid binnen te laten stromen en te zuiveren en zo de wereld vooruit te helpen."
-------------------------------------------------------------------------------------------------Die Strahlenherrschaft Michaels wird wiederum abgelöst werden von einem finstern,
schrecklichen Zeitalter, das ums Jahr 2400 seinen Anfang nimmt. Schon heute hat
zugleich mit Michael ein finsterer Gott seine Herrschaft angetreten: der Gott
Mammon.
Der Mammon ist für den Okkultismus nicht nur der Gott des Geldes.
Er ist vielmehr der Führer aller niedrigen, schwarzen Kräfte.
Und seine Heerscharen greifen nicht nur die Menschenseelen an, sondern auch
die physischen Leiber der Menschen, um sie zu zerfressen und zu verderben.
Man redet heute nicht deshalb so viel von Bazillen, weil man mehr davon weiß,
sondern deswegen, weil sie wirklich heute eine ganz besondere Gestalt
angenommen haben.
Und in Zukunft werden sie in erschreckender Weise überhandnehmen.
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uit: https://anthrowiki.at/Oriphiel
Uit: Lit.: GA 266a, S. 263
Uit: Lit.: GA 266a, S. 258
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Wenn jenes schwarze Zeitalter naht, dann werden Bruderzwist und Bruderkrieg
in grauenvoller Weise wüten, und die armen Menschenleiber werden in
furchtbarer Art von Krankheiten und Seuchen befallen.
Das Brandmal der Sünde wird für jedermann sichtbar den Menschenkörpern
aufgedrückt sein. Dann hat ein anderer Erzengel die Herrschaft: Oriphiel.
Er muß kommen, um die Menschen aufzurütteln, durch grausame Qualen
aufzurütteln zu ihrer wahren Bestimmung.
Oriphiel wird der Engel des Zornes genannt, der mit starker Hand
die Menschheit reinigt. 16

-----------------------------------------------------------------------------------De stralende heerschappij van Michael als tijdgeest zal in de toekomst worden
vervangen door een duister en verschrikkelijk tijdperk dat rond 2400 begint.
[MvD: in feite vanaf 2234 dus…]
In onze huidige tijd, tegelijkertijd met Michael als tijdgeest, is een sinistere god al
opgedoemd: de god Mammon. [MvD: = Ahriman !!!]
Voor de geesteswetenschap is Mammon niet alleen de god van het geld.
Hij is eerder de aanvoerder van alle lage, zwarte krachten.
En zijn legers vallen niet alleen de menselijke zielen aan, maar ook de fysieke
lichamen van mensen om ze aan te vreten en te vernietigen / in het verderf te storten.
Men praat tegenwoordig niet daarom zo veel over bacillen / microben omdat men
er meer van af weet, maar omdat ze vandaag de dag werkelijk een hele bijzondere
vorm hebben aangenomen.
En in de toekomst zullen ze op een steeds verschrikkelijker manier gaan
huishouden.
En als dat zwarte [Saturnus-] tijdperk nadert, dan zullen broedertwisten
en broederoorlogen op een verschrikkelijke manier gaan woeden en zullen
de arme mensenlichamen door vreselijke plagen en ziektes wegkwijnen.
Het brandmerk van de zonde zal dan voor iedereen zichtbaar worden
op het menselijk lichaam.
Dan heeft (na het Michael-tijdperk) een andere aartsengel de heerschappij
over de tijdgeest: Oriphiel.
Hij moet komen om de mensen wakker te schudden, om hen door wrede kwellingen
en pijn [martelingen…] wakker te schudden tot hun ware bestemming.
Oriphiel wordt de engel van de TOORN genoemd,
die de mensheid zuivert [reinigt] / tuchtigt met harde hand.
-------------------------------------------------------------------------------MvD:
Wanneer men dat zo leest dan wordt het wel duidelijk dat we alreeds in het huidige
Michael-tijdperk worden geconfronteerd met de strijd tegen Mammon-Ahriman,
ofwel:
Michael en zijn strijd met de draak.
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Uit: Lit.: GA 266a, S. 283ff
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DAT IS WAAR WE NU MIDDEN IN ZITTEN !

Maar we leven toch ook nog in een lichtvolle Michaelische periode met een grote
culturele rijkdom en veel grote genieën! Na 1879 is de Antroposofie ontstaan en
hebben we een enorme culturele rijkdom aan geniale denkers, componisten,
architecten, schrijvers, muziek, theater, schilderkunst mogen ervaren, vooral in de
‘duizelingwekkende jaren’! (dat was tussen 1880 en 1920, zie later)
Want geestelijke rijkdom is kenmerkend voor een Michael-tijdperk.

Maar Steiner voorspelt voor het Oriphiel-tijdperk een nog verdere verscherping met
de strijd met Satan-Mammon !
En wel in de meest rigoureuze apocalyptische bewoordingen!
‘Het zal een kwaadaardig, slecht tijdperk zijn, waarin alle vreselijke krachten
van egoïsme, hardheid, wreedheid en liefdeloosheid zullen worden ontketend’,
‘een donker en verschrikkelijk tijdperk’, we zullen door helse kwellingen moeten
gaan om tot geestelijk ontwaken te kunnen komen!
De vertoornde Oriphiel tuchtigt ons met harde hand!!
Dat lijkt me dan wel een nog meer geschikt tijdperk voor Ahriman
om te incarneren en een ahrimanische wereld-dictatuur uit te rollen….
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De Oriphiel-periodes
Om een nog beter beeld te krijgen wat kenmerkend zou kunnen
zijn voor een toekomstige Oriphiel-periode is het goed om te kijken
naar het wezen van Saturnus en te kijken naar de voorgaande
Oriphiel-Saturnus-tijdperken en wat kenmerkend is voor die periodes...

----------------------------------------------------------------------------Hieronder, meer over Saturnus en de eerdere Oriphiel-Saturnus-periodes:

---------------------------------------------------------------------------

De Oriphiel-periode rond 1600 - 1557-1629
Contrareformatie en Calvinisme
De vorige kleine Oriphiel-periode was rond 1600 [1557-1629], het was de tijd van de
zeer strenge, religieuze en saturnale Phillips de 2e [1527 - 1598, koning vanaf 1556],
de 80-jarige oorlog [1568 – 1648] met Willem 'de Zwijger' [volgens Stibbe ook een
'Saturnus-type'...] , de inquisitieterreur jegens de protestanten door Alva, met de
martelingen en brandstapels en de executies van Egmond en Hoorne etc.
Je ziet dat Phillips II precies één jaar vóór het begin van het Oriphiel-tijdperk
tot koning werd gekroond!
De kroning = 1556, het begin van het Saturnus-tijdperk = 1557!
Die periode was ook het hoogtepunt van de contrareformatie.
In dezelfde tijd (iets eerder) werd ook als uitvloeisel van de contrareformatie de
Jezuïeten-orde opgericht, die dromen van de wereldheerschappij door de paus...
Een zeer saturnale, strenge orde, met haar hersenspoelende inwijdingsweg,
de zg. 'geestelijke exercitiën', en daardoor een totale machtsonderwerping.
Net als veel andere orden leggen zij geloften af van
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.
De bouw van de st. Pieter te Rome viel ook in die tijd. [1506-1626]
[het begin van de bouw was trouwens in de Jupiter-Zachariel-tijd van de Renaissance,
1485-1557]
De Sint Pieter drukte ook de geest van de contrareformatie uit.
Ook was het de tijd van bv. de muziek van Palestrina, die in zijn strenge
soberheid van de polyfonie het muzikale antwoord gaf op de strenge eisen
van de contrareformatie....
Op het conservatorium worden nu nog steeds de leerlingen bij de contrapuntles gekweld door de strenge oefeningen in 'Arten' van de extreem strenge
contrapuntstijl van Palestrina! [het beruchte boek van Knud Jeppesen...]
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In de mode waren toen de hoog-gesloten gewaden met grote ronde kragen,
een zeer preutse, afsluitende, stijve, weinig vrolijke manier van kleden,
vooral in het saturnale zwart.

(Rembrandt)
In deze periode rolde Richelieu ook het absolutisme uit waardoor de adel werd
uitgeschakeld en alle macht naar de koning ging, wat in de 17e eeuw werd
voortgezet door bv. Lodewijk de 14e. [het absolutisme zette zich ook voort
tijdens het barokke Gabriel-Maan-tijdperk...]
In dezelfde tijd leefde bv. de wrede en strenge ‘Iwan de Verschrikkelijke’
(1530-1584) die eveneens de adel [de bojaren] uitschakelt en een
tirannieke alleenheerser wordt.
Ook tekenend voor deze Saturnus-stemming zijn de sombere donkere bruine en
zwarte kleuren van de Hollandse meesters en vooral Rembrandt [1606-1669], die
een voorliefde heeft voor het schilderen van tragische oude maar wijze mensen...
De rembrandtiaanse diepzinnigheid is typisch saturnaal.
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Denk ook aan zijn zelfportretten:

En denk aan andere Hollandse meesters uit die tijd, zoals Frans Hals [1582-1666]:
Schuttersstukken van mannen in het zwart op een rijtje....

En kijk eens naar het verschil met de Jupiter-Zachariel-Renaissance-schilderkunst
van rond 1500 van de machtige Jupiter-grootheden, de grootse Uomo Universalis
Leonardo da Vinci, Michelangelo en Raffael, met alle vrolijke kleuren....

Het devies van de Renaissance, als een vrolijke en grootse Jupiter-periode is het
'carpe diem', pluk de dag.
Dit in tegenstelling tot het Middeleeuwse saturnale 'memento mori', gedenk te sterven,
wat rond 1600 weer hoogtij vierde....
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In die Saturnus-tijd rond 1600 is ook het saturnale 'Calvinisme' in Nederland
in de gebruikelijke zin ontstaan, als de zogenaamde 'zwarte kousen-kerk'.
Calvijn zelf was echter helemaal niet zo streng en een tamelijke levensgenieter
[hij leefde ook in de 'Carpe Diem'-Jupitertijd...], hij maakte op zondag ook boottochtjes over het meer van Genève en hield van een wijntje, dus de extreme 'zondagsrust' van de Calvinisten en Puriteinen is zeker geen uitvinding van Calvijn zelf.
Het Calvinistische protestantisme in Nederland ontstond dus onder invloed van de
saturnale tijdgeest !!
Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) werd ruim baan gegeven aan
de meest strengen in de leer.
Het calvinisme drukte zodoende een stempel op de zeventiende-eeuwse maatschappij.
[einde citaat-wikipedia]
Wel, en 1618 was nog steeds in de Oriphiel-Saturnus-periode!
Kenmerkend voor dit duistere tijdperk is dat er zich rond 1600
nog een opleving van de noodlottige pestepidemie heeft voorgedaan!
In Engeland kwam in die periode het zeer saturnale PURITEINSE geloof op:
Het puritanisme kwam eind zestiende eeuw op als reactie op de Anglicaanse Kerk.
Belangrijke onderdelen van de puriteinse levensstijl zijn een intensieve studie van
de Bijbel en een strikte zondagsheiliging.
Een aantal Puriteinen vertrokken eerst rond 1600 uit Engeland naar Nederland,
maar dat vonden ze toch ook te frivool, dus besloten ze naar de nieuwe wereld te
vertrekken.
De ‘Pilgrim Fathers’ kregen toestemming om zich in de Britse kolonie Virginia te
vestigen en vertrokken in september 1620 met het schip de Mayflower richting
Noord-Amerika, het Saturnus-continent!
Oliver Cromwell, 1599-1658, geboren in de Oriphiel-tijd werd de leider van de
bloederige Puriteiten-oorlogen die zich voortzetten in de erop volgende Gabrielperiode.
Mijn indruk is het dat die Saturnale invloed van rond 1600 zich nog in een groot
gedeelte van de 17e eeuw heeft voortgezet, zowel in de donkere stijl van de Hollandse
meesters, als in de godsdienstoorlogen die tot 1648 voortduurden, (met name de 30jarige oorlog was een van de meest gruwelijke oorlogen uit de wereldgeschiedenis),
en ook in de strijd van de Puriteinen en de gruwelijke terreurregimes van Cromwell in
Engeland.
In 1642 werden bv. alle theaters in Londen gesloten!
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Pieter Breughel : Fides, geloofstrouw, de deugd van Saturnus
Pieter Breugel de Oude leefde van 1526/27-1569! Typerend voor die Saturnusperiode zijn zijn moralistische prenten van de zonden en deugden uit 1556!!
In tegenstelling tot wat men gewoonlijk denkt, namelijk, dat de HEKSENVERVOLGINGEN in de Middeleeuwen plaatsvonden, vonden deze juist plaats
in deze periode ROND 1600, in een SATURNUS-PERIODE, een periode die zich
kenmerkt door religieus fanatisme, dogmatiek, angst, kadaverdiscipline en vervolging
van anders denkenden! 17
Net zoals er nu een wereldwijde censuur en vervolging en onderdrukking is van
andersdenkenden en er wederom een soort van ‘heksenvervolging’ van de spiritueel
denkenden en de spirituele alternatieve geneeswijzen plaatsvindt !!
17

Willem H. Rozendaal:
Hoe ontstond de heksenjacht precies?
In Zwitserland, Noord Frankrijk en Duitstalig Europa kwamen grootscheepse heksenjachten het meeste voor. Dit was om en nabij het jaar 1600: Paradoxaal het begin van ons
moderne tijdperk. In die tijd van de reformatie heeft de traditionele kerk moeten
concurreren met het opkomende nieuwe protestantisme, en beiden moesten meer dan ooit
aan het volk laten zien dat de kerk een belangrijke dienst aan mensen verleent: De
"bevrijding van zonden" en "het verlos van den Boze". Heidense hekserij werd
geïdentificeerd als een pact met de duivel en bekenningen van heksen werden onder
marteling en foltering verkregen.
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Ook kan men zien dat vaak al in de voorafgaande Jupiter-Zachariel-periode
bepaalde ontwikkelingen gaande zijn [zoals de oprichting van de Jezuïetenorde,
de contra-reformatie en de bouw van de St. Pieter ] die dan echter pas in de
Oriphiel-Saturnus-periode verder tot ontplooiing komen, zoals de 80- en de
30-jarige oorlog waarin de daarvoor voorbereidde contrareformatie tot een
climax en hoogtepunt komt.
Hetzelfde geldt voor de huidige Zachariel-Jupiter-periode.
Vooral in dit jaar, 2020, ervaren we met de huidige lockdown-terreur
de voorbereidingen van ofwel een voorproefje op een
toekomstige totalitaire saturnale samenleving....

===========================================

Andere kenmerken van Oriphiel-Saturnus-tijdperken
en het Saturnustype
Het schaduwwezen van Oriphiel noemt Emil Pales:
18
Leviathan, de demon van de macht....

18

Uit: Gustav Davidson: ‘A Dictionary of Angels’
INCLUDING THE FALLEN ANGELS - THE FREE PRESS
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Emil Pales schrijft dat Oriphiel-tijdperken zich kenmerken door een obsessie
voor hiërarchie, organisatie, orde [Ordnung muss sein!], uniformiteit en perfectie.
Ze kenmerken zich ook door starheid en stilstand, plichtsgevoel en discipline.
Conservatisme en reactionaire, kerkelijke religiositeit.
Ze zijn vaak streng, consequent en rechtlijnig.
Het Duitse volk heeft met zijn vele OE-klanken in de taal
[OE = de saturnusklank - bv. Toren= Turm, storm = Sturm, etc.] ,
ook sterke Saturnustrekken.... :
Ordentlich, pünktlich, 'Ordnung muss sein' !! Gedisciplineerd,
ijverig, plichtsgetrouw, beleefd, en integer tot op het bot, etc.
Der Sturm heulte über dem Turm…
In der Zukunft, am Tage des Urteils stürzen die Huren in den Abgrund.
Saturn verurteilt die Schuldigen....
Erkenne die Schulden, befürchte das Urteil, verfolge deine Berufung.
Aangezien Saturnus de heerser is over Steenbok, zal men bij ‘Steenbokken’
vaak ‘Saturnus-types’ (of saturnus-trekken) aantreffen…
25

Anderzijds is het Saturnus-type ook diepzinnig, filosofisch, en heeft
een adelaarsblik ten aanzien van de grote lijnen van de geschiedenis.
Van daaruit kan hij ook een profetische blik naar de toekomst toe hebben.
(denk aan de futurist Harari, ook een echt Saturnus-type!)
Ook de Steenbok op de bergtop heeft een adelaarsblik …
Saturnustypes zijn vaak ook wetenschappers en onderzoekers.
En astronomen of geologen.
Grote geschiedkundigen, astronomen en wetenschappers vinden we ook veel
tijdens Oriphiel-tijdperken (volgens Pales) en deze zijn ook vaak Saturnus-types.
Ook het boek en het schrijven en lezen hoort bij Saturnus, dat hangt samen met
begrippen als 'potlood' [lood=saturnus-metaal], en de beuk, de Saturnus-boom
is de 'Buche', de Beuk=Boek, op wiens gladde bast men kan schrijven.
Typisch saturnaal zijn dus de [Middeleeuwse] monniken
die in hun cel boeken [over-]schrijven.
Een Saturnus-type zal vaak iets van een kluizenaar weg hebben.
In de moderne tijd hebben de boeken vaak plaatsgemaakt voor
de computer en zijn de computergenieën 19 ook vaak Saturnus-types.
Denk bv. ook aan de televisieserie 'The Big bang Theory', over vier
Saturnus-types / autisten / sociaal onhandige briljante jonge geleerden.
Het is trouwens wel tekenend voor deze tijd dat dit soort types
vaak steeds populairder lijken te worden....
In de moderne psychologie worden dat soort mensen vaak als
'autistisch' gedefinieerd, ofwel als ‘Aspergers’, omdat ze introvert zijn
en onhandig in de sociale omgang.
'Saturnus-type' is natuurlijk een respectvollere definitie als 'autist'!!
Saturnustypes zijn mensen die vaak liever of beter zijn in schrijven als vlotte
gesprekken voeren, die zich schriftelijk beter kunnen uitdrukken als mondeling,
omdat ze traag reageren en eerst moeten nadenken, het moet eerst 'verleden' zijn
geworden voor ze kunnen reageren. Want het Saturnus-type is gericht op het verleden
omdat het denken met het verleden samenhangt. Het zijn in de eerste plaats 'denkers'
(theoretici), en vaak behept met een fabelachtig geheugen!
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Mijn vriend Ivo, groot computergenie is een klassiek Saturnustype
en bovendien Steenbok van sterrenbeeld!
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Ze zijn vaak niet spontaan maar eerder bedachtzaam, en meestal absoluut niet
'adrem' of 'rad van de tongriem gesneden'.…
Saturnus-types hebben vaak grootse intellectuele gaven en soms geniale originele
ideeën, maar worden in de dagelijkse omgang vaak opzij geschoven door oppervlakkige maar vlot pratende Mars- en Mercuriustypes. Daardoor kunnen ze zich
vaak miskend voelen en omdat ze soms zich toch ook bewust zijn van hun talenten
en daardoor behoorlijk zelfbewust of hoogmoedig kunnen zijn, kunnen ze daardoor
soms jaloers, verbitterd en gefrustreerd raken.
Soms worden ze daardoor somber, hatelijk, laatdunkend, chagrijnig, negatief,
tot en met vervuld van haat, wraakzucht en verbittering.
Het Saturnustype kan daarom ook tot 'het kwaad' vervallen ….
[Satan-Saturnus....]....
Dat soort types vindt men bv. vaak in Shakespeare-drama’s
[deze leefde ook rond 1600!]. Jaloerse, van haat vervulde intriganten…
In dat soort types zie je dan de overgang van Saturnus naar Satan.
In de Middeleeuwen gold Saturnus als het grote ongeluk ofwel de
Infortuna major, Mars als het kleine ongeluk, de Infortuna minor.
Jupiter gold als het grote geluk, de Fortuna major,
en Venus als het kleine geluk, de Fortuna minor.
Saturnus is dan ook vaak het oerbeeld van de brenger van ongeluk,
van het noodlot en de dood. Het fatum….

Zie Steiner over Oriphiel-tijdperken!
Denk daarbij aan de figuur ‘de zwarte zwadderneel’
uit ‘Heer Bommel’ en Tom Poes van Maarten Toonder!
Het mannetje in het zwart dat altijd door een regenwolkje wordt achtervolgd.
Altijd als hij komt betekent dat pech (het noodlot…) voor Heer Bommel.

De wind is in de bomen, het regent op ’t Struweel.
Nu zal hij weldra komen, de Zwarte Zwadderneel.
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‘De Zwarte Zwadderneel is een figuur uit de verhalen van Bommel:
een volledig in het zwart geklede Calvinist, boeteprediker.
Door voortdurende boetedoening wil hij de wereld verbeteren;
‘om gelukkig te worden moet men eerst de wegen der smart bewandelen’…
Zijn zwakte is zijn paraplu die hem moet beschermen tegen de regen die hem
steeds volgt overal waar hij komt. Kenmerken: somberheid.’ [Einde citaat]
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We zien hier ook de symboliek van de regen. In veel films zien we op het punt van
het diepste ongeluk vaak dat het regent, dat is a.h.w. het ‘Saturnus-moment’ van de
film, het dieptepunt van de ellende.
In de oude astrologie worden Jupiter en Saturnus vaak tegenover elkaar gesteld
als polaire symbolen van geluk en van ongeluk, pessimisme tegenover optimisme.
Het glas half vol of het glas half leeg.
Vrolijkheid [Jollity] tegenover somberheid.
‘Guus Geluk’ tegenover ‘de zwarte Zadderneel’…
Denk daarbij aan de 2 delen uit Gustav Holsts ‘The planets’, waarbij
Saturnus: ‘the bringer of old age’ heet, en Jupiter: ‘the bringer of Jollity’….
Men kan in deze oer-tegenstelling ook het beeld van de polariteit
van Ahriman-Satan tegenover Lucifer (de duivel) zien.
Zoals in de polariteit: Gierigheid tegenover verkwisting.
Want het optimisme kan ook illusionair zijn, zoals ‘de roze bril’…
‘Een andere figuur uit de verhalen van Marten Toonder is professor Joachim
Sickbock, die met geld dat hij afgetroggeld had van heer Bommel (geld speelt
geen rol voor een heer van stand), de roze bril uitvond. Daar doorheen kijkend
werd alles mooi en positief.’ [citaat]
In veel verhalen, films en toneelstukken zie je de klassieke
planeten-types ook terug in de archetypen van de hoofdrollen.
De hoofdrolspeler, de IK-figuur is de Zon. Zijn geliefde is Venus, zijn vrouw, zuster
of moeder is de Maan, het komische element is Mercurius [Mercutio in ‘Romeo en
Julia’van Shakespeare bv.], de wijze raadgever is vaak Jupiter of Saturnus.
Maar de held heeft ook altijd een vijand, een opponent, de kwade pief, en dat is
Saturnus…. [soms ook Mars, zoals Tybalt in Romeo & J.] dat is vaak een van haat
vervulde, soms jaloerse intrigant. [bv. Iago in Ottello, Don Pizarro in Fidelio (Beethoven), Scarpia in Tosca (Puccini), Goulod in Pèlleas et Mélisande (Debussy)]
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Citaten: https://middelburg.pvda.nl/nieuws/de-wind-is-in-de-bomen-het-regent-op-tstruweel-nu-zal-hij-weldra-komen-de-zwarte-zwadderneel/
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Soms ook heeft hij de functie van het geweten, de straf van GOD, De Dood, zoals
de stenen gast in Don Giovanni van Mozart, die komt om de deugniet te straffen.
[in de muziek wordt dat vaak verbonden met de toonsoort D klein, de oer-saturnusnoodlots-Dies-Irae- en Doodstoonsoort, ook de stenen gast zingt in D klein !! …]
Maar zonder boze tegenstander zou de held niets leren en zou er niets gebeuren.
Dankzij Saturnus, het geweten, dankzij tegenstand en moeilijkheden ondergaat
de held een catharsis (reiniging) en een loutering.
Uiteindelijk blijkt onze vijand onze beste vriend te zijn, want door
hindernissen op ons pad worden we sterker en komen we verder.
[denk aan wat Steiner over Oriphiel heeft gezegd !!]
Dat is ook uiteindelijk de functie van de duivel (= Satan / Mefisto).
Steiner zegt ook: In het gelaat van een wijze zien we geabsorbeerd leed.
Dat is wat we ook aan de aangrijpende zelfportretten van Rembrandt
kunnen ervaren. Door Saturnus kunnen we wijsheid verwerven.
Het Saturnus-type is ook strikt eerlijk en waarheidslievend.
Het houdt ervan om anderen ongezouten de waarheid te zeggen,
zonder zich aan de conformistische beleefdheidsvormen te houden.
Denk bv. aan Sheldon Cooper uit de tv.serie 'The Big Bang Theory'.
Het is het type van de 'moralist' en ook de pedante betweter, die op
alles en iedereen kritiek heeft. Bv. de componist Rameau was zo iemand.
Deze schreef een geleerd boek over harmonieleer, en op zijn sterfbed
gaf hij de priester zelfs nog een standje omdat hij vals zong...
Dat het hedendaagse Saturnus-type makkelijk tot het moderne ‘ahrimanische
denken’ kan vervallen [Satan-Saturnus...] zien we bv. ook in de televisieserie
'The Big Bang Theory'. De vier computer- en wetenschaps-nerds [Aspergers...]
denken allemaal strikt materialistisch en vinden dingen als astrologie,
helderziendheid, spiritualiteit, religie etc. maar onzin.
Dit soort mensen zweren op 'de' wetenschap als het nieuwe onwrikbare
dogmatische geloof. De visies van Darwin en andere materialistische
theorieën zijn de nieuwe dogma's. (de nieuwe godsdienst!!)
[terwijl dat slechts speculaties zijn en absoluut niet te bewijzen!]
Zij geloven vaak zelfs eerder in puur speculatieve theorieën en denkkastelen
zoals‘parallelle werelden’ en ‘wormholes’ van zeer vergezochte theoretische
natuurkundigen en astronomen [waar geen enkel waarneembaar bewijs voor is,
het zijn puur denkmodellen] terwijl de verifieerbare experimenten van Rupert
Shelldrake over telepathie met dieren [voor iedereen waarneembaar en ook
controleerbaar!] met een satanisch hoongelach worden weggewuifd….
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De huidige wetenschappers (en vooral de doktoren) zijn de opvolgers
van het Middeleeuwse geloof van de Middeleeuwse kerkvaders en de
inquisitie met hun onwrikbare dogma's.
Ook geloven zij voetstoots in de moderne materialistische geneeskunde van de
farma-maffia, die de mens als machine en chemische fabriek ziet, met hun
ongezonde smetvreesangst voor microben. (denk aan Sheldon Cooper…!)
(het geloof in de foutieve Pasteur-theorie !!)
Dit soort wetenschappers / technocraten hebben via de Rothschilds, de Rockefellers
en Bill Gates via de WHO en het RIVM nu de wereldmacht verworven en hebben
alle regeringen in de wereld in de tang, die hun absurde dogmatische geloofsdecreten
kritiekloos uitvoeren. [het bijgeloof aan een ‘gevaarlijk virus’… brrrr….]
Aan deze specialistische vakidioten (die het geheel niet kunnen zien) hebben we het nu
te danken dat de gehele wereld in een fatale autistische gevangenissituatie is beland.
Het lijkt er momenteel wel op dat dat soort saturnale technocraten
de wereldmacht in handen hebben, de Saturnusklasse der wetenschappers /
technocraten zijn op dit moment a.h.w. ‘de machten achter de schermen’….
Men kan namelijk de zeven planeten van Maan tot Saturnus
met de klassen van de maatschappij in verband brengen. [!!]
Vanuit die gedachte is de Saturnusklasse dan de hoogste klasse.
Je kan het bekijken vanuit de middeleeuwse standen-maatschappij
en vanuit de moderne maatschappij.
Je kan dan vaak zien dat de door de astrologie met de planeten verbonden beroepen
vaak samenhangen met die 7 klassen:
MIDDELEEUWEN:
SaturnusGeestelijke stand, de kerk, de clerus, juristen, rechters, raadgevers, filosofen
Jupiter De Adelstand en de koning, juristen, machthebbers, rechters, ‘hoge heren’
Mars Het leger, (politie) baljuws, ordehandhavers, ondernemers, schutters
Zon
De Middenstand, hogere rijke burgers, ondernemers, filosofen, heren
Venus De kunstenaars en ambachtslieden, hoeren, koppelaars, dansers, minstrelen
MercuriusHet volk, kooplieden, handelaren, bedienden, de hofnar, onderwijzers
Maan Het laagste volk, boeren, moeders, huisvrouwen, jeugd, kinderen, armen
MODERNE TIJD:
Saturnus Technocraten, geleerden, denktanks, loges, justitie, broederschappen
Jupiter Ministers, presidenten, politici, juristen, de rijken, de Hoge Heren, rechters
Mars Politie, leger, ondernemers, managers, (ambtenaren), mobiele eenheid,
Zon
Middenklasse hogere burgers, ondernemers, leraren, filosofen,
Venus Kunstenaars, designers, mode, zorg, administratie, dansers, theater,
MercuriusWinkeliers, handelsklasse, journalisten, docenten, zorg, markt,
Maan Werkelozen, moeders, boeren, jeugd, paupers, arbeiders, armen, kinderen
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De Steenbok, het Saturnus-dier hangt samen met ‘het 10e huis’: beroemd worden en
een leidinggevende positie verwerven op de top van de maatschappij, net zoals een
steenbok op de hoogste bergtop leeft, en van daar uit heroïsch naar beneden kijkt…
Dat illustreert ook wel de toppositie van Saturnus….
Op een schip heb je vaak 2 kapiteins, de ‘Showkapitein’ = Jupiter,
die zich onderhoudt met de snobs en de rijke dames-passagiers,
en de echte kapitein, die het schip technisch leidt = Saturnus….
Jupiter en Saturnus vertegenwoordigen de leidende klassen, maar de Jupiterklasse
is de klasse van koningen en ministers die voor het oog van de wereld regeren, die
met alle eer strijken, terwijl de Saturnus-klasse meer ‘de machten achter de
schermen’ zijn, zoals de raadgevers, de denktank, de technocraten en wetenschappers, en ook de logebroeders die in het geheim in allerlei broederschappen,
deftige herenclubs oftewel ‘private planningsgroepen’, via conferenties, zoals de
Bilderberg-conferenties, de trilaterale commissie e.d. samen komen en daar de grote
lijnen van de wereldpolitiek uitzetten.
Op dit moment (de periode april-juni 2020) zie je
Jupiter en Saturnus steeds samen op televisie:
Trump= Jupiter & Fauci=Saturnus, premier Mark Rutte =Jupiter
& RIVM-directeur Jaap van Dissel =Saturnus….
Jupiter strijkt met de eer, maar meer onzichtbaar achter de uiterlijke macht
staat de geleerde, de logebroeder, de technocraat die de echte macht heeft.
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De moderne Saturnusklasse zijn ook de superrijken, die echter vaak onzichtbaar
blijven, en die hun macht uitoefenen via allerlei tussen- personen en tussenorganisaties, zodat hun activiteiten onzichtbaar blijven, zoals de bankiers, de
Rothschilds, de Rockefellers, Soros, de banken zoals Goldman-Sachs, de
multinationals, etc. (deze streven ook naar een wereldregering, -zie dit plaatje:)
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Het valt op dat daar ook veel ‘Joden’ bij zitten, zodat er ook ‘complottheoretici’
zijn die aannemen dat de echte macht bij het ‘Internationale Jodendom’ is gelegen,
en dat Joodse organisaties de sturende krachten zijn achter de VS-wereldpolitiek…

In de VS moet je als congreslid bv. eerst zweren dat je voorstander van het zionisme
en pro Israel bent voor je wordt toegelaten tot het congres, en toen Netanjahu eens
het Amerikaans congres toesprak kreeg hij 10 open doekjes. (!!)
Als Netanjahu daarentegen weer de opperrabbijnen in Israel bezoekt,
dan wordt hij weer als een kleine jongen op de vingers getikt omdat
‘de derde tempel nog steeds niet is gebouwd’….
Die Israëlische opperrabbijnen lijken dus op dit moment wel de ultieme leidende
Saturnus-klasse te zijn, en ze behoren ook nog eens tot ‘de geestelijke stand’,
de Middeleeuwse Saturnus-klasse….

Maar dit soort theorieën blijven natuurlijk ‘complottheorieën’, omdat de machten
achter de schermen onzichtbaar zijn en onzichtbaar willen blijven, dus alles wat
men over deze geheime machten achter de schermen oppert kunnen alleen maar
hypotheses en speculaties zijn, die echter gezien de feiten wel een grote
waarschijnlijkheid hebben, en ook worden heel veel dingen ook gewoon open en
bloot in de openbaarheid gebracht, zoals alle vaccinatieplannen van Bill Gates.
Ook Rudolf Steiner heeft veel over deze ‘machten achter de schermen’
gesproken en noemde dat dan ‘Die Geheimgesellschaften des Westens’.
Vanuit de antroposofie gezien en bv. de opvattingen van S. Prokofief
heb je twee stromingen in deze geheime groeperingen:
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1/ Een ahrimanische stroming / groepering die verbonden is met het westelijke
Engelstalige logewezen [bv. sommige Vrijmetselaarsloges, Scull and Bones,
de herenclubs, de Bilderbergers, de Trilaterale commissie etc.].
Hierover heeft Steiner veel gesproken. Zij zitten ook achter het optuigen
van het Bolsjewisme in Rusland.
Deze groepering kan alleen macht uitoefenen via het kapitalistische systeem,
en al in de 19e eeuw beslisten zij dat er een deling van Duitsland moest komen
en dat Rusland een ‘woestijn’ moest worden voor ‘socialistische experimenten’.
Zij hebben ervoor gezorgd dat in Rusland de bolsjewisten de macht konden grijpen
en dat daar een gruwelijke dictatuur ontstond.
Zij wilden echter absoluut geen communisme in eigen land en de Sowjetunie
werd alleen maar gecreëerd als afschrikwekkend voorbeeld voor de hele wereld
om te laten zien dat het socialisme verderfelijk is.
Ze wilden ook absoluut voorkomen dat er een ‘socialisme met een menselijk
gezicht’ zou ontstaan, zoals Praag 1968 en Gorbatsjow, dus dit moest zo snel mogelijk
worden getorpedeerd, anders zou het socialisme te aantrekkelijk worden….
In 1989 vonden ze dat het socialistische experiment voorbij moest zijn en hebben
de Westelijke machten de koude schijnoorlog “gewonnen” waarna het puur
ahrimanische Mammon-kapitalisme in de vorm van het ‘Neoliberalisme’
als ‘winnaar’ uit de bus kwam.
Het ‘Internationale Jodendom’ lijkt veel met deze groepering samen te werken,
de leidende bolsjewisten waren vaak Joods en de machtige Amerikaanse en
Engelse superrijken en ‘haviken’ zijn ook vaak Joods. (of hun ‘loopjongens’)
2/ De andere groepering zijn volgens Prokofief de Jezuïeten, een meer
Luciferische stroming, die weer terug wil naar het 4e Na-Atlantische tijdperk,
de Middeleeuwen, naar een soort Theocratie van onderdanige gelovigen
onder leiding van de Paus / Rome.
Zij hebben ook meegeholpen om de Nazi-partij aan de macht te brengen.
Tot zo ver ideeën over de ‘Saturnus-klasse’…..

===============================================
Verder nog enige karakteristieken van het Saturnus-type:
Astronomie werd al in de Middeleeuwen met Saturnus verbonden
[in de 7 vrije kunsten], denk daarbij dan bv. aan de beroemde
geleerde in de rolstoel: Stephen Hawking, geboren 8 januari 1942,
als Steenbok zijnde dus een typisch Saturnus-type!!
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Dat verklaart bv. ook het enthousiasme van de jongens van ‘The Big Bang Theory’
voor het filmgenre de Science Fiction film. 21
Science Fiction is een modern Saturnus-thema met een merkwaardige mengeling van
moderne ahrimanisch-materialistische wetenschaps-theorieën en soms ook een soort
mystieke spiritualiteit. (denk bv. aan lt. Troy of aan de Vulcans uit Startrek…)
De Griekse Saturnus is Chronos, de God van de tijd.
In het SF-genre wordt veel over het fenomeen van de tijd gefilosofeerd,
bv. de ‘tijdmachine’, en vanuit verregaande Einstein-theorieën.
Je komt daar ook veel het ahrimanische tegen zoals ‘the borg’ in ‘Star Trek’
[next generation], robots, ‘data’, ‘mister Spock’, of de wereld van de toekomst
die als een puur ahrimanische machine- en robot-samenleving wordt voorgesteld,
zoals in de al besproken film ‘the matrix’.
De griezelfilm en met name de ‘reli-horror’ is een typisch Saturnus-filmgenre, waar
veel kerken, begraafplaatsen in voorkomen, maar met name de angst voor straf, het
thema van het laatste oordeel, de Apocalyps, de strijd tussen goed en kwaad, tussen
God en de duivel, tussen de priester, de exorcist met de duivel in het bezeten meisje
is typerend. Zoals ‘the Omen’, over de incarnatie van satan, de antichrist, in strijd met
de goede machten. Typerend is het winterse landschap en het gotische decor, met de
vele puntvormen of naaldboomvormen, de oude kastelen, neogotische interieurs, de
vampiers in de gotische ruines, zoals in ‘Bram Stokers Dracula’, etc.

Gothic…
21

Je zou ook de 7 filmgenres met de planeten kunnen verbinden:

Saturnus
Jupiter
Mars
Zon
Venus
Mercurius
Maan

-

‘Reli-horror’, griezelfilms, spookfilms, SF-films, fantasy, vampierfilms, etc.
Kostuumdrama’s, rechtbankdrama’s, koningsdrama’s, hoge heren-films…
Actie, oorlog, avontuur, cowboy, SF-actie, politiefilms, thrillers, misdaad,
Biografie, avontuur, sympathieke helden, Superman bv. , ‘feel-good’-films…
Liefdesfilms, Romantische comedy’s, soaps, drama’s, romantiek, vrouwenfilms
Humor, comedy, reclamefilms, kinderfilms, tekenfilms, Walt Disney b.v.
Realisme, filmhuisfilms, porno, fantasy, griezelfilms, kinderfilms, sprookjes…
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Tenslotte:
Volgens Pales hebben regerende vorsten in Oriphiel-tijdperken
vaak bijnamen zoals…. 'de vrome', de zwijger, de eenzame,
de stille, de verschrikkelijke, de sombere, etc.

De Oriphiel-periode rond het jaar 1000 [981-1053] –
'De dag des oordeels'
De eerdere korte Oriphiel-periode was 981-1053.
In 999 verwachte iedereen dat in het jaar 1000 'het einde der tijden' en 'het laatste
oordeel' zou volgen, iedereen hield op met werken en wachtte de fatale dag af....22
Er gebeurde natuurlijk niets, maar deze hele manier van denken is tekenend voor
de Saturnus-stemming:
De angst voor de ‘Dies Irae’, de dag des oordeels.... het laatste oordeel....
[buigen voor 'de straf van God'....]
In de muziek staat het Dies Irae meestal in D dorisch (1e modus,….!), D klein dus
Het was ook een bloeiperiode van de ROMAANSE BOUWKUNST,
wat volgens Pales met de dikke muren een typisch saturnale bouwstijl is…

De Franse koning die in die periode leefde heette Robert II,
bijgenaamd de Vrome (Orléans, ca. 972– Melun, 1031 [32]).
Hij was koning van Frankrijk van 996 tot aan zijn dood in 1031.
Robert had een voorliefde voor muziek, dichtkunst en religie.
Doordat hij tijdens zijn regering bovendien streng optrad tegen ketters,
kreeg hij de bijnaam "de Vrome".
22

Citaat: In Europa geloofden in het jaar 1000 velen dat de wederkomst van Jezus
in of rond dit jaar zou plaatsvinden;
MvD: gevolgd door het Laatste oordeel natuurlijk....
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Ik heb van internet wat citaten van historische gebeurtenissen verzameld met
duidelijk herkenbare saturnale trekken:

10e eeuw:
Overal in Europa wordt de Regel van Benedictus ingevoerd in de klooster- en
monniksorden.
Missionarissen brengen het christendom naar Scandinavië:
Olaf I (963 - 1000), alias Olav Tryggvason, was koning van Noorwegen
van 995 tot 1000. Olaf speelde een belangrijke rol in de bloedige bekering
van de Vikingen tot het christendom.
Olaf gebruikte geweld, marteling of de dood om heidense mensen te bekeren.
Volgens de overlevering bouwde Olaf de eerste kerk van Noorwegen, waarschijnlijk
in 995, in Moster.
‘Naarmate deze IJzeren eeuw vordert, neemt de angst voor het einde der tijden toe.
Gevreesd wordt voor het jaar 1000, waarin Jezus Christus zal terugkeren voor het Laatste
Oordeel. Sommigen proberen door boetedoening en aalmoezen tijdig hun zonden uit te
wissen. Anderen besluiten dat het alles geen zin heeft, en gaan erop los leven.’

11e eeuw:
Vanaf deze eeuw worden de filosofen-theologen 'scholastici' genoemd.
Hun leringen worden aangeduid met 'de scholastiek'.
1009 wordt de Heilig Grafkerk te Jeruzalem tot en met het fundament vernietigd.
(MvD: een van de aanleidingen voor de Kruistochten !!)
- De Slavische bevolking wordt met geweld gekerstend.
- Vanaf de 11e eeuw bouwt de paus een gecentraliseerde structuur rond het
pausdom op.
- Het Oosters schisma (1054) tussen het oostelijke en het westelijke deel van de
christenheid van het vroegere Romeinse Rijk leidt tot de scheiding tussen de
orthodoxe of Byzantijnse patriarchaten en het patriarchaat van Rome,
de Latijnse Kerk.
- In de Abdij van Reichenau ontstaat de hervorming van de gregoriaanse muziek
met een indeling in acht verschillende modi. 23
- Rond deze tijd worden oude versterkingen als palissades en donjons vervangen door
vrijwel onneembare stenen forten en kastelen. [afsluiten = Saturnuseigenschap!]
23

MvD: De 1e (en primaire) modus is de Dorische modus in D. Waarschijnlijk is dat de rede
waarom later de toonsoort D klein met Middeleeuwse Saturnus-thematiek wordt geassocieerd,
zoals de vele Requiems en Dies Irae’s in D klein, de dodendans [Liszt], ‘Der Tod und das
Mädchen’ [Schubert], ‘horrormuziek’, zoals de verschijning van de stenen gast uit Don
Giovanni [Mozart] , ‘de nacht op de kale berg’, Noodlots-symfonieen, doodsthematiek.
Ook stierven drie grote componisten terwijl ze met een werk in D klein bezig waren:
Mozart [Requiem], Bach [Kunst der Fuge] en Bruckner [9e symfonie].
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De Oriphiel-periode rond het jaar 500 [477-549]
Ik heb wat historische informatie en citaten verzameld van internet.
Als men het voorgaande goed heeft gelezen dan zal men de
saturnale kenmerken zeker wel herkennen.
Ik wist niet veel van deze periode maar tot mijn verrassing bleek het toch
een interessante periode te zijn met veel saturnale trekken.
In 476 werd de laatste West-Romeinse keizer, Romulus Augustus,
afgezet door de Ostrogoten. Einde van het West-Romeinse rijk.
In de 6e eeuw lokaliseert men het begin van DE MIDDELEEUWEN.
In mijn visie hebben de Middeleeuwen een typisch Saturnus-karakter, de Middeleeuwen roepen de associatie op met monniken, kloosters, kerken, kathedralen, pelgrims, dogmatiek, de inquisitie, de oppermacht van de paus en de geestelijke stand,
starheid, gregoriaans kerkgezang, kale kwintklanken in de Middeleeuwse muziek, etc.
Begin 6e eeuw worden veel kloosters opgericht in Ierland en Wales.
Anastasius I - Byzantijnse keizer van 491 tot 518.
Zijn religieuze tendensen veroorzaakt spanningen tijdens zijn bewind.
Hij minimaliseerde de corruptie bij de overheid.
Justinianus I, Oost-Romeinse keizer van 527 tot 565.
Probeerde via talloze veroveringen het oude Romeinse rijk weer in zijn oude glorie
te herstellen.
Net als in zijn seculiere regering, verscheen het despotisme ook in zijn kerkelijke
beleid. Hij reguleerde alles, zowel in de religie als in de wet. Hij trad op tegen de
ongelovigen met sancties en ontnam hen de mogelijkheden van een eerlijk proces. Hij
probeerde ook de Joden tot het Christendom te bekeren en vervolgde de Manicheeërs.
Hij liet ook de Hagia Sophia verbouwen.
Tijdens zijn bewind waren er opmerkelijke historici, o.a. Procopius en Agathias.
[in Saturnus-tijdperken zijn er volgens Pales veel beroemde historici!]
In 536 was er waarschijnlijk door vulkaanuitbarstingen een afkoeling
die tot misoogsten en hongersnoden leidde.
Europa en delen van Azië werden in de zesde eeuw waarschijnlijk getroffen
door een mini-ijstijd.
Tussen het jaar 536 en 660 lag de gemiddelde zomertemperatuur in Europa en
Centraal-Azië gemiddeld ongeveer 2 graden lager dan eind twintigste eeuw.
De jaren veertig van de zesde eeuw kunnen zelfs worden beschouwd als
het koudste decennium in 2300 jaar.
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541 - 542 :
Eerste pandemie van de builenpest ('de plaag van Justinianus' )
raakt Constantinopel en de rest van het Byzantijnse Rijk.
Die pandemie kostte in twee eeuwen tijd 50 miljoen mensen het leven, toentertijd
15 procent van de wereldbevolking, en verzwakte het Oost-Romeinse Rijk.
Boetius 477-524 was een Romeins senator , consul en filosoof .
Toen Boetius in de gevangenis zat schreef hij zijn 'De consolatione philosophiae ',
een filosofische verhandeling over geluk, dood, en andere kwesties, die een van de
meest populaire en invloedrijke werken van de middeleeuwen werd. Als de auteur
van talrijke handboeken en vertaler van Aristoteles , werd hij de belangrijkste
tussenpersoon tussen de klassieke oudheid en de daaropvolgende eeuwen.
De institutione musica [510]:
Is zijn belangrijke boek met hierin zijn opvattingen over de 3 soorten muziek:
1/ Musica Mundana - de muziek van de goddelijke wereld, de harmonie der sferen;
2/ Musica Humana - lichaam en ziel van de mens als gestolde wereldmuziek;
3/ Musica Instrumentalis – de fysiek hoorbare muziek, vocaal en instrumentaal;
-Dit werd de filosofische basis van de serene stijl van het Gregoriaanse gezang.
Hij wordt ook gezien als de grondlegger van de Zeven vrije kunsten.
Benedictus van Nursia [480 - 543 of 547] richtte in Italië
twaalf gemeenschappen voor monniken op in Subiaco, Lazio.
Daarna verhuisde hij naar de bergen van Zuid-Italië,
en sticht in 529 het klooster van Monte Cassino.

Hij stelt de regels van Sint-Benedictus op, voorschriften voor zijn monniken.
Later komt daar de Benedictijner monniksorde uit voort.
Zijn Regels zijn één van de meest invloedrijke religieuze regels in de westerse
christenheid. Om deze reden wordt Benedictus ook wel de grondlegger van het
westerse christelijke monnikendom gezien .
De Roomse Scythische monnik Dionysius Exiguus ontwikkelt
in 525 de Anno Domini jaartelling kalender gebaseerd op het
geschatte geboortejaar van Jezus Christus.
Het klooster op Iona wordt opgericht door St. Columba in 563.
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De Oriphiel-periode en de tijd van Jezus Christus
246 vc - 108 nc. / 27 vc - 45 nc.
De vorige grote Oriphiel-periode was tussen 246 vc- 108 nc. .
Dat was de tijd van de grootste uitbreiding van het Romeinse rijk.
Rond het jaar nul viel ook nog een kleine Oriphiel-periode, namelijk
van 27 vc - 45 nc. .
In deze dubbele Saturnus-periode leefde Jezus Christus [0-33] !
Hieronder citaten van Rudolf Steiner die de verschijning van Christus
in deze meest duistere periode van de wereldgeschiedenis belicht:

-------------------------------------------------------------------------------Aber wenn die finsteren Mächte am schrecklichsten wüten, so leuchtet auch das
hellste Licht. Schon einmal hat Oriphiel seine Herrschaft innegehabt. Das war
zur Zeit, als der Christus auf Erden erschien. Damals herrschten überall auf Erden
schlimme Mächte des Verfalls und der Dekadenz. Und nur mit grausamen Mitteln
konnte das Menschengeschlecht emporgerüttelt werden. Oriphiel wird der Engel
des Zornes genannt, der mit starker Hand die Menschheit reinigt.
Einen tiefen Sinn hat die Erzählung der Bibel, daß Christus die Geißel schwingt, um
den Tempel von den Wechslern zu reinigen. Damals, als es am dunkelsten war auf
Erden, erschien der Christus als Retter der Menschheit. (Lit.: GA 266a, S. 283ff)

-------------------------------------------------------------------------Maar wanneer de donkerste krachten het verschrikkelijkst woeden, schijnt het
helderste licht. Oriphiel heeft eerder zijn heerschappij gehad. Dat was toen Christus
op aarde verscheen. Op dat moment waren er overal ter wereld slechte krachten van
verval en decadentie. En de mensheid kon alleen met wrede middelen worden wakker
geschud. Oriphiel wordt de engel van de toorn genoemd, die de mensheid zuivert met
harde hand.
Een diepe betekenis heeft de vertelling uit de Bijbel wanneer Christus de gesel
hanteert om de tempel van de geldwisselaars te zuiveren. Toentertijd, toen het het
allerdonkerste op aarde was, verscheen de Christus als de redder van de mensheid.

----------------------------------------------------------------------------MvD:
Het christendom heeft zeker ook wel veel saturnale trekken, namelijk de
zelfopoffering en het afzien van het nastreven van geld en bezit en aardse
genoegens, de onbaatzuchtige liefde, de hoge moraal en de gerichtheid
op de goddelijke wereld zijn ook typisch saturnaal.
Bv. de bergpreek is typerend, dat je beter ‘je oog uit kunt rukken’ dan
‘een begerige blik op de buurvrouw werpen’ is wel extreem en ascetisch.
Het ware Christendom is een oproep om te leven vanuit je hogere IK,
je geweten, het goddelijke in de mens.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het hier om de meest edele en hoogstaande kant van
het Saturnus-karakter gaat.
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De Romeinse tijd en het Romeinendom
De grote Orifiel-periode [246 vc-108 nc] rond het jaar nul was de tijd van
de grootste uitbreiding van het Romeinse rijk, de kleine Orifiel-periode
[27 vc-45 nc] was de tijd van de Romeinse keizer Augustus, de
eerste absolutistische keizer van het Romeinse rijk.
Deze liet munten slaan met de Steenbok [het Saturnus-dier] als symbool !

‘Hier een prachtige Romeinse denarius van keizer Augustus.
Op de voorkant zie je zijn beeltenis.
Op de achterkant staat een steenbok met een vissenlijf.’ 24
Saturnus was (samen met Jupiter) de belangrijkste oergod van de Romeinen,
beide symboliseren de dubbelgod Janus, en in Rome vinden we de beroemde
Janiculum-heuvel waar Janus werd vereerd. (januari is de maand van Janus!)
Ik ben daar zelf nog op geweest, je had er een mooi uitzicht op de Sint Pieter!

24

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2175456/metaaldetector-leidt-naar-zeldzameromeinse-munt-tijdens-bouw-grieks-restaurant-in-cuijk
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Het Romeinendom en het Rooms katholieke geloof
[exoterisch christendom]
Het Romeinendom heeft natuurlijk [naast een marciaal-] ook een sterk saturnaal
karakter, want het Latijn en de streng hiërarchische opbouw en het strenge
organisatietalent, het stoïcijnse plichtsgevoel en de kadaverdiscipline van de
Romeinen zijn later ook kenmerkend geworden voor de katholieke kerk, waar nog
steeds Latijn wordt gesproken en gezongen, het is ook hiërarchisch, zoals een leger,
en vooral het conservatisme en de katholieke dogma's zijn typisch saturnale trekken.
En laten we het antiseksuele celibaat niet vergeten, want Saturnus is
streng, stoïcijns, preuts en ascetisch.
In een katholieke religieuze orde moet men de geloften afleggen van:
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.
Saturnus = de OE-klank:
De doem van het fatsoen....
Boetedoening. bloeden, en ploeteren,
Moe van het ploegen was de boer,
Vroom en Goed, zoals het moet!!
Kindertjes wees zoet, anders krijg je de roe!
Boeten zal je, verdoemde hoer!
In de boeien, ploert ! Ik vervloek je!!
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Volgens Steiner is 'de geest van de oude Romeinen' 'de geest van de exoterische
kerken' geworden, kortom, de saturnale, Oriphiale geest van de oude Romeinen werkt
door in de latere katholieke- en ook protestantse kerk. (de Puriteinen en Calvinisten!)
De ROOMSE katholieke kerk, de kerk überhaupt is
Latijns-Romeins en saturnaal van karakter.
[en heeft daardoor ook aan de gehele Middeleeuwen die strenge,
saturnale kleuring gegeven, vandaar de benaming: 'the dark ages'...]

Het Romeinse juridische denken en 'het laatste gericht'
Met Saturnus hangt samen: De rechter en justitie, misdaad en straf, moraal en
geweten, het gevoel voor goed en kwaad.
De Romeinen ontwikkelden het juridische denken, [het Romeinse recht] die
dachten in justitie, in misdaad en straf, en deze denkwijze is ook typerend voor de
katholieke kerk, waar 'de straf van God bij het laatste oordeel', de Dies Irae, de
‘dag des oordeels’ zo typerend is, met al haar ‘laatste oordelen’ in de schilderkunst
zoals van bv. Hans Memling, een van de Vlaamse primitieven...

Hans Memling: Het Laatste Oordeel
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En wanneer men een kathedraal betreedt, dan ziet men boven de ingang
als eerste het laatste oordeel uitgebeeld in het ingangsreliëf.

Mijn oudere broer David, Steenbok van sterrenbeeld, wiens heerser Saturnus is,
is dan ook officier van Justitie en rechter geworden....
Het katholieke geloof ziet in GOD en ook in Christus een strenge rechter,
de rechter van het laatste oordeel, een Saturnale Godheid.

En de katholieke dienst begint altijd met het
'Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld'.
De bekende Boetedoening:
'Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa'!
Typerend voor de katholieke kerk is ook de nadruk op de dood,
de kruisiging, de kruiswegstatie, de vele kruisbeelden en kruizen,
de dood van Christus, wat een Saturnaal beeld van Christus is.
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Ook in de protestantse kerk treffen we later die saturnale strengheid
en de doem van het Calvinisme aan....
[zie over de periode rond 1600, waarbij het Calvinisme wordt beschreven!!]
Dat vinden we bv. ook in de Mattheuspassion van Bach [volgens Zagwijn een
Saturnus-type], wat eindigt met de dood en de graflegging van Christus in het
'Wir setzen uns mit Tränen nieder'....

--------------------------------------------------------------------------------------

Christus als Zonnegod in het esoterisch Christendom
Dit is een totaal ander beeld van Christus als in het esoterisch Christendom,
die volgens Steiner een omvorming is van het Keltendom en het Keltisch
Christendom met het Keltische Zonnekruis:

In het esoterisch Christendom vinden we eerder het Zonne-beeld van Christus,
zoals in de Antroposofie [wat is ontstaan in een dubbele Michaels=Zonnetijd!!
1879-1917] die in Christus een broeder, een vriend, een helper ziet.
In de Antroposofie staat Christus voor het IK, de Zon, de JC in de mens.
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Ik=Christus, het 'Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten'...
Het christelijke is het 'menselijke in de mens'.
De mens is antropos, de antroposofie is wijsheid van de mens ....

En Christus is de stralende Zonnegod, en een overwinnaar
van het licht op de duisternis, bij de opstanding met Pasen.

Wat is nou kenmerkend voor een Michael-tijdperk?
‘Michaël was eerder tijdgeest van 600 tot 246 voor Christus, in die tijd verschenen
heel veel grote geestelijke leiders. In de 6e eeuw de historische Zarathustra, Lao-Tse
en Thales.’ 25
580 – 483 Gautama Budha
551 – 479 Confucius
580 – 500 Pythagoras
535 – 470 Herakleitos
469 – 399 Socrates
427 – 347 Plato
384 – 322 Aristoteles
‘de schrijvers Sophocles, Euripedes, Aristophanes, Empedocles, en Aischylos, de
oud-testamentische profeten Jesaja tot Nehemia. Leiders, schrijvers, filosofen: het
begin van de ontwikkeling van de verstands-/gemoedsziel, Michaël stimuleert dat.’
25

Citaat uit: https://www.zonnejaar.nl/?item=151
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MvD:
Karl Jaspers noemt deze periode de ‘Achsenzeit’.
Het was ook het begin van het Ram-tijdperk, het Verstand-gemoeds-ziele-tijdperk.
De mensheid begon voor het eerst rationeel te denken!
In die tijd werd uit ons Zeus-hoofd , uit ons Ram-hoofd, het verstands-denken
geboren. Dat wordt in mythische beelden aldus uitgedrukt:
Zeus had de Godin Thetis opgegeten en kreeg toen enorme hoofdpijn, waarop de God
Hephaistios (Mars…) met zijn hamer op zijn hoofd sloeg, waarop uit zijn hoofd de
Godin Pallas Athene (de vrouwelijke Ram/Mars) werd geboren, de Godin van het
heldere verstandsdenken. In Athene werd toen een grote tempel voor haar gebouwd
en de stad werd naar haar vernoemd. En in deze stad werd uit het Zeushoofd van de
Grieken het rationele denken van Pallas Athene geboren. In deze stad begonnen de
filosofen Sokrates, Plato en Aristoteles rationeel, logisch en filosofisch te denken.
Kortom, volgens Emil Pales kenmerkt een Michael-tijdperk zich
door een grote bloei van het filosofische denken.
Dat gold voor deze voorchristelijke periode, ook de tijd van het Hellenisme en
Alexander de Grote, maar dat geldt dus ook voor ons huidige Michael-tijdperk,
vanaf 1879, het grote Michael-tijdperk.
Een tijdperk met een ongekende rijkdom aan filosofie, maar ook muziek,
romans, opera, ballet, theater, wetenschapsonderzoek, etc.
In dat tijdperk begon Rudolf Steiner met het ontwikkelen van een
geheel nieuwe manier van denken van de GEESTESWETENSCHAP.
Namelijk al het waarneembare, ook helderziende waarnemingen en
de intersubjectieve gevoelens e.d. te accepteren als waarnemingen
die men op een rationele wijze kan en mag onderzoeken.
Daarbij hoort het ‘Ik denk dus ik ben’, en ‘de filosofie van de vrijheid’.
Ook onder de leerlingen en aanhangers van Steiner zijn er zeer vele grote schrijvers
en denkers, zoals G. Wachsmuth, S. von Gleich, E. E, Lauer, O. J. Hartmann, W. F.
Veltman, H. P. van Manen, S. Prokofief, Arie Bos, F. Julius, K. König, W. J. Stein,
M. v. Doorn, A. Soesman, B. Lievegoed, M. Laffree, Roland van Vliet, Munin
Nederlander, H. Salman, Loek Dullaart, K. Zoeteman, LFC Mees, en vele anderen.
Verwante denkers en wetenschappers zijn bv. Melly Uyldert, Rupert Shelldrake,
Pim van Lommel, Ten Haeff, Jacob Slavenburg (onderzocht het vroege christendom)
en ook maatschappelijk betrokken onderzoekers zoals Robin de Ruiter, etc.
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In een ander boekje van mij 26 beschrijf ik de ongekende rijkdom van cultuur
en genialiteit van het ‘dubbele Michael-tijdperk’, ook wel genoemd de
‘duizelingwekkende jaren’ van ca 1880-1920.
In die periode vielen twee Michaelstijdperken samen:
1879- 2234 en 1845-1917. = 1879-1917. [zie voetnoot 26]
===================================================

Saturnale begrenzingen
Saturnus hangt samen met afsluiting, denk aan het afsluitende van lood en het
naaldbos en beukenbos die alle licht afsluiten.
Vooral de Noordelijke en westelijke volkeren neigen naar het saturnuale karakter.
De Engelsen zijn bv. befaamd om hun afstandelijkheid, dat drukt zich in allerlei
zaken uit, bv. het Engelse landschap, waarbij rond de wegen heggen staan [stonden?]
zodat men vaak niets van het landschap kan zien.
Uitspraken zoals: ‘My home is my castle’, en Engeland leeft t.o.v. Europa in
‘Splendid isololation’. Daarbij hoort ook de voorkeur om [net zoals het hoofd doet]
alles van een afstand te bekijken vanaf een hoog uitzichtspunt [steenbok!] zoals in
de dubbeldekkerbus of ‘Nelson op de naald’…
Amerika is het continent van Saturnus en Ahriman, de Indianen zijn het
Saturnusras. De Indianen identificeren zich met de adelaar [verentooi!]. Het beeld
van de Indiaan is dat hij vanaf een van de machtige bergen trots met zijn scherpe
zintuigen in de verte kijkt (zoals de adelaar) terwijl de roep van de adelaar is te horen.
In Amerika ontstonden de ‘wolkenkrabbers’, die vaak door de Indianen zijn gebouwd
omdat deze geen hoogtevrees kennen [net zoals de steenbok…] en daar is het
machtigste berguitzicht ter wereld: de Grand Canyon, en de hoogste rots ter wereld:
El Capitain in het Yosemity National Parc.
Ook het afsluiten door middel van muren is kenmerkend
voor het saturnale principe volgens Emil Pales.
Pales wijst er bv. op dat het Romeinse rijk zich afsloot door muren,
bv. 'the wall of Hadrianus' in Engeland en de muur die het Romeinse
rijk in het noorden afsloot van de Noordelijke Germaanse streken.
Het Chinese rijk ziet Pales ook als sterk saturnaal [wat volgens anderen
nogal omstreden is] en zij kenmerkte zich door dezelfde kadaverdiscipline
als het Romeinse rijk, en volgens Pales bouwden de Chinezen hun
CHINESE MUUR ook tijdens Oriphiel-perioden...
26

* Zie: http://www.marcvandelft.nl/pdfdocumenten/Rudolf%20Steiner%20en%20de%20belle%20epoque-MvD-website.pdf
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In dezelfde grote Oriphiel-Saturnus-periode dat het Romeinse rijk naar zijn grootste
uitbreiding ging gebeurde hetzelfde met het Chinese rijk, zodat beide rijken elkaar
bijna ontmoetten (volgens Emil Pales)....
Het Saturnus-type sluit zich dus af en leeft graag in zijn eigen ‘Ik-wereldje’,
zoals bij ‘autisten’, ‘Aspergers’, kluizenaars en saturnale kamergeleerden.
In de huidige sterk saturnale periode [2020] van het ‘1.50 afstand houden’
wordt iedereen veroordeeld tot een saturnale leefwijze.
Het valt mij dus op dat de saturnale mensen (zoals mijn vriend Ivo) nauwelijks last
van de lockdown hebben / hadden, want die leefden toch al zo.
Voor zo iemand als ‘Sheldon Cooper’ [van ‘The Big Bang Theory’] zou het zelfs
helemaal geen probleem zijn geweest, (autistische mensen met smetvrees en afkeer
van lichamelijk contact vinden dat juist prachtig!) die had vast de tijd van zijn leven!
De lockdown is juist zwaar voor de Venus-, Mercurius-, en Mars-typen,
die graag veel contact maken, en van gezelligheid houden.
Voor de jeugd, kinderen, gezinnen, de doeners die graag willen werken is het zwaar,
en voor de mensen uit de zuidelijke landen, die buiten leven op de pleinen en de
terrassen, voor de Italianen en Spanjaarden moet deze periode een hel zijn geweest...

Zweden en de corona-crisis
Op 11 juni 2020 werd op NPO1 de documentaire uitgezonden:
“Zweden doen het anders” [VPRO], een documentaire over Zweden,
en hoe Zweden met corona omgaat.
Daar ontrolde zich weer het volgende misverstand die de ronde doet.
De lockdown probeert van ons angstige, paranoïde, autistische saturnus-types,
annex kluizenaars ofwel één grote monniksorde te maken, met als stelregels:
Armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.
Nu, de planeten hangen ook samen met klimaatzones 27, en Zweden [het hoge noorden
überhaupt] ligt in de SATURNUS-KLIMAATZONE, wat natuurlijk ook invloed heeft op
de bewoners en hun volksaard. (dat geldt natuurlijk voor heel Scandinavië… )
27

De klimaatzones en plantengroeitypes (zie: F. Julius: Metamorfosen):

Saturnus: Naaldbossen = Noorden, taiga, toendra, Poolstreken (bv. Canada, Siberië etc.)
Jupiter: Loofbomen – gematigde streken van de zomergroene loofwouden (o.a. Europa, VS)
Mars: Struiken – mediterrane streken, lage bomen, macchia, doornstruiken, steppes (bv. Mexico)
Zon: Kruidachtige planten. Mediterrane streken en begin van de tropen. (Israel als zonnepunt)
Venus: Bloemen (Alpenkruiden), warme streken met veel bloemen, subtropen en tropen bv.
Mercurius: Klim- en slingerplanten. Het tropisch regenwoud (bv. Congo, Amazone, Borneo)
Maan: Moerasplaneten (cacteën) – Mangrovebossen, moerassen, moerasbossen (bv. Florida)
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Wat blijkt nu?
De Zweden zijn allemaal al van zichzelf afstandelijke (autistische) Saturnus-types,
die graag alleen zijn, en van zichzelf al afstand houden van andere mensen.
Men houdt daar niet van zoenen of knuffelen, etc.
Kortom, het zijn helemaal geen gezelligheidsmensen, en voor die types is afstand
houden helemaal geen probleem.
Dat is de reden dat er geen strenge lockdown maatregelen in Zweden genomen
HOEFDEN te worden!!!
Helemaal niet omdat Zweden het land van 'vrijheid-blijheid' is, maar omdat een
lockdown daar helemaal niet nodig was! (hetzelfde geldt wellicht voor Japan….)
Dus die zwartmakerij van Zweden en het foei-geroep van Rutte raakt kant noch wal.
Dat toont alleen maar weer een totale afwezigheid van enig inzicht in de wereld aan.
Men leefde daar uit zichzelf al in een saturnale 'lockdown'.

Saturnus-tijdperken, ijstijden en epidemieen
Steiner duidt aan dat er tijdens Orifiel-tijdperken rampzalige epidemieën
zullen huishouden. 28
Die samenhang is mijns inziens evident, aangezien in feite iedere winter een
Saturnus-periode is, als de zon door de Saturnus-tekens Steenbok en Waterman
gaat, en wij iedere winter getrakteerd worden op een griepepidemie.
Tevens zijn december, en vooral januari en februari [en vaak ook maart]
de koudste maanden van het jaar.
Door de kou en de duisternis (weinig zon en dus ook vitamine D-gebrek)
en het ongezonde binnen zitten, en door Saturnale sombere gevoelens door
zon-, licht- en zonnewarmtegebrek, zal de weerstand afnemen en zullen vele
mensen kou vatten en ziek worden. (met ‘virussen’ heeft het dus niet veel te
maken!!)
Wat in het klein voor ieder jaar geldt, geldt ook in het groot, want ieder Saturnusof Orifiel-tijdperk is a.h.w. ook weer een soort grotere 'winter' met kans op winterse
afkoeling en epidemieën (in ieder geval is er dan een psychische verkilling!)....
28

Men praat tegenwoordig niet daarom zo veel over bacillen / microben omdat men er
meer van af weet, maar omdat ze vandaag de dag werkelijk een hele bijzondere vorm
hebben aangenomen. En in de toekomst zullen ze op een steeds verschrikkelijker manier
gaan huishouden. En als dat zwarte [Saturnus-] tijdperk nadert, dan zullen
broedertwisten en broederoorlogen op een verschrikkelijke manier gaan woeden en zullen
de arme mensenlichamen door vreselijke plagen en ziektes wegkwijnen. Het brandmerk
van de zonde zal dan voor iedereen zichtbaar worden op het menselijk lichaam. In dat
zwarte tijdperk zal een andere tijdgeest-aartsengel regeren: Oriphiel. [Saturnus/Uriel] –
Vertaald Steiner-citaat uit: https://anthrowiki.at/Oriphiel_(Erzengel)
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Ook 2020 is een sterk door Saturnus-krachten beïnvloedde periode. 29
Op 5 juli voorspelde https://www.weerplaza.nl/nederland/den-haag/8584/
dat het de komende 2 weken regenachtig zou zijn en rond de 20 graden,
en meestal eronder, een lagere temperatuur als het jaargemiddelde....
Kortom een koele, natte zomer lijkt op ons af te komen....
Of het werkelijk een koele, natte zomer wordt is natuurlijk af te wachten,
maar bepaalde voorspellingen zouden daar op kunnen wijzen… 30
Ook bij bepaalde Orifiel- of Saturnus-perioden is er een samenhang met het klimaat
of de temperatuur, en de daaruit voortvloeiende epidemieën te bespeuren...
Saturnus hangt samen met koude en afkoeling. (hij is vaak koud en kil als persoon)
Hierboven zagen we ook dat de winter samenvalt met de tekens die Saturnus als
heerser hebben.
Saturnus is koud en droog. 31
29

De ongeluksplaneten Saturnus en Pluto, en ook Jupiter conjunct in het Saturnusteken
Steenbok, en wat later in Waterman, die vroeger evenzeer Saturnus als heerser had.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30
Hier enige voorspellingen :
----------------------------------------“Zoals het er nu naar uitziet is de kans op heet en droog weer in juni het grootst en neemt in
juli en augustus de kans op koeler weer met buien toe”, aldus Damen.
[ https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/weersverwachting-zomer-2020/ ]
----------------------------------[ https://wetenschap.infonu.nl/weer/9623-weer-2020-winter-lente-zomer-en-herfstverwachting2020.html#zomerverwachting-2020-volgens-de-enkhuizer-almanak ] :
----------------------------------De eerste negen dagen van juli kenmerken zich door veranderlijk zomerweer. Daarna is het
tot 15 juli onbestendig en winderig. In de periode 16-22 juli zijn er opklaringen en wordt het
warmer. Tot 26 juli volgt dan mooi zomerweer. De laatste vijf dagen van de maand is het
koeler en veranderlijk. Er bestaat dan kans op onweer. De eerste week van augustus begint
bepaald niet zomers. Het is wisselvallig en er valt regen. Maar dat wordt in de tweede week
van de maand goed gemaakt met goed zomerweer. Vanaf 17 augustus is het winderig en
krijgen we later onweer. In de periode 23-27 augustus is het koeler en veranderlijk. Ook de
laatste vier dagen van de maand is het betrokken en koel.
----------------------------------------------------Naast de warmte zijn er perioden met koel weer. Juni en augustus zijn mogelijk het meest
wisselvallig. Ondanks de voorspelling van perioden met droogte verwacht Paulusma een
regenoverschot dankzij de zware buien. Dit kan per regio verschillen.
-----------------------------------------------------Juli wordt anders. Dan verwacht Weeronline
veel buien vanwege westen- of zuidwestenwinden.
----------------------------31

Een Saturnusklimaat is het hoge noorden, de zone van de naaldbossen die onder
Saturnus vallen, en daarna de toendra's en de sneeuwgebieden van de poolstreken.
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Maar de aardse klimaatzones weerspiegelen zich ook in de hoogte van de bodem,
als we in de bodemhoogte opstijgen wordt het kouder.
En de bergtop is het rijk van het Saturnus-wezen of -teken: de Steenbok!
En de Steenboktijd is januari, de koudste tijd van het jaar!

En koud en nat weer, dat is de 'Waterman', die ons vanuit de hemel besprenkelt met
koude regenbuien!
In een aantal gevallen is het zelfs zo dat er tijdens een Saturnus- / Oriphiel-periode
ook een aanmerkelijke afkoeling of zelfs een kleine ijstijd plaatsvond, wat ook vaak
weer resulteerde in veel ellende, mislukte oogsten, hongernoden, armoede en daaruit
voortspruitende epidemieën.... En zelfs pestepidemieën!! 32
Het klimaat hangt samen met de zonnevlekken.... 33
32

Steiner zegt letterlijk over Orifiel-periodes: 'en zullen de arme mensenlichamen door
vreselijke plagen en ziektes wegkwijnen. Het brandmerk van de zonde zal dan voor iedereen
zichtbaar worden op het menselijk lichaam.'
- MvD: En wel, bij de 'builenpest' zijn die 'brandmerken' zeker duidelijk zichtbaar!

33

In de geschiedenis ging een afname van zonnevlekken altijd samen met een
afkoelingsperiode.
Op dit moment is er ook een zonnevlekken-minimum.
In onze streken lijkt er wel sprake te zijn van een opwarming, maar in andere streken is er
juist een afkoeling, zoals de extreem koude winters in de VS, en sneeuw in woestijn-streken
waar het anders nooit sneeuwt, zoals in de Sahara, Griekenland, Israel, het Midden-Oosten.

En nu, in deze zomer merken we, wellicht door de Saturnus-invloed van de conjuncties, en het
zonnevlekkenminimum, hier ook al iets van een 'kwakkelzomer'.....
[zie boven, de weersvoorspellingen voor juli 2020, voetnoot 30]
Een koude periode betekent altijd veel ellende, misoogsten, honger, epidemieën, etc.
Want Saturnus is 'het grote ongeluk'!!
Warme periodes, zoals de late Middeleeuwen, toen Groenland groen was en men in Schotland
wijn kon verbouwen, kenmerken zich door welvaart en voorspoed.
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2020 is duidelijk een Saturnus-ongeluksjaar, met al die ongeluks-planeten
conjunct in het Saturnus-teken Steenbok....
Ook tijdens de Orifiel-perioden rond 1600 en rond 500 was er sprake van een
AFKOELING !!! (en tevens een epidemie!)

De Oriphiel-periode rond het jaar 500 [477-549]
Rond 500 was er een Orifiel-periode, toen er een zeer koude periode aanbrak,
de koudste periode van twee millennia, en ook was er nog een pestepidemie
in het Byzantijnse rijk, en de ondergang van het West-Romeinse rijk.... 34
Steiner zegt ook dat Orifiel-periodes gekenmerkt worden door zware epidemieën!!
Je ziet hier dat blijkbaar een epidemie samenviel met een koude periode! 35
34

Citaten over de koude periode en epidemieën in de 6e eeuw:
In 536 was er waarschijnlijk door vulkaanuitbarstingen een afkoeling die tot misoogsten en
hongersnoden leidde. Europa en delen van Azië werden in de zesde eeuw waarschijnlijk
getroffen door een mini-ijstijd. Tussen het jaar 536 en 660 lag de gemiddelde
zomertemperatuur in Europa en Centraal-Azië gemiddeld ongeveer 2 graden lager dan eind
twintigste eeuw.
De jaren veertig van de zesde eeuw kunnen zelfs worden beschouwd als het koudste
decennium in 2300 jaar.
541 - 542 :
Eerste pandemie van de builenpest ('de plaag van Justinianus' ) raakt Constantinopel en de
rest van het Byzantijnse Rijk. Die pandemie kostte in twee eeuwen tijd 50 miljoen mensen het
leven, toentertijd 15 procent van de wereldbevolking, en verzwakte het Oost-Romeinse Rijk.
------------------------35

Maar iedere winter is er dus opnieuw een kleine Saturnus-periode [Steenbok!!] en dan
hebben we ieder jaar ook weer een epidemie waarbij doden te betreuren vallen, dat is
namelijk onze JAARLIJKSE GRIEPEPIDEMIE.
Ik denk dat de mensen dan massaal KOU VATTEN , gebrek hebben aan zonlicht
en zonnewarmte, en daardoor ook gebrek aan vitamine D. !!
[het heeft dus NIETS met een virus te maken!!!!!]
En doordat het donker is worden de mensen ook somber, en daardoor ook vatbaarder
voor ziekten!!

Dat gebeurde dus massaal door de klimaatsveranderingen rond 500 en 1600 !!
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Niet alleen in Byzantium waren er rampen en pestepidemieën maar ook in Rome,
die in de Saturnus-periode waren begonnen, maar die zich daarna nog voortzetten. 36

De Oriphiel-periode rond het jaar 1600 [1557-1629]
Rond 1600 was er ook een Orifiel-periode, met de 80- en 30-jarige oorlog, en ook was
er weer een pestepidemie, de contrareformatie, heksenverbrandingen, de inquisitie, en
toen was er ook weer een kleine ijstijd, wellicht door de invloed van Orifiel, de
Saturnus-tijdgeest-aartsengel.... 37
36

Paus Gregorius de Grote (590-604) dacht dat het eind van de wereld nabij was. Het leven
werd een hel in Rome, ooit de onaantastbare hoofdstad van het Romeinse Rijk. De stad werd
geteisterd door overstromingen. Er ontstond hongersnood. Pestepidemieën braken uit. De
archeologische aanwijzingen stapelen zich op dat deze en andere rampzalige scenario’s in het
verleden het gevolg waren van klimaatverandering.
-------------------------------MvD: DIT GEBEURDE NATUURLIJK ALS GEVOLG VAN DE KOUDE PERIODE

DIE IN DE SATURNUS-PERIODE VAN DAARVOOR UITBRAK.

----------------------Citaat:
Tijdens de overgang van late oudheid naar de vroege middeleeuwen ten slotte, van 450 tot 700,
zette de negatieve trend door en spreekt men van de laatantieke kleine ijstijd.
Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van deze relatief koude periode.
De best identificeerbare is de uitbarsting van een vulkaan (het is onbekend welke) rond 530.
Bij de eruptie werd zoveel vulkanisch materiaal de lucht in geslingerd dat tijdgenoten het
hadden over ‘het jaar dat de zon niet scheen’.
De periode 536-545 staat te boek als een van de koudste tijdvakken van de laatantieke kleine
ijstijd. Olijfbomen, graanakkers, wijnstokken en boomgaarden brachten een slechte oogst op,
de voedselvoorziening voor de hele bevolking leed er zwaar onder. De laatantieke kleine ijstijd
had alleen daarom al desastreuze gevolgen.
Paus Gregorius de Grote schreef omstreeks eind vijfde eeuw in zijn Bijbelcommentaren en
Dialogen over de rampzalige gevolgen ervan. Rome, dat ooit zo’n miljoen inwoners had,
telde er nu nog maar 10.000 à 20.000.
[Citaat uit: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-klimaat-en-de-ondergang-van-hetromeinse-rijk/ ]
-------------------------------------------------------------------37

zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_IJstijd - Twee citaten:
Uit historisch onderzoek van het KNMI, gebaseerd op talloze bronnen, zoals dagboeken,
stadsrekeningen en jaarringen van bomen, blijkt dat het laatste kwart van de zestiende eeuw
waarschijnlijk het koudste was in de afgelopen duizend jaar. Deze periode is het dieptepunt
van de Kleine IJstijd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook het eerste kwart van de 17e eeuw was nog koud, zoals onder andere blijkt uit de
winterlandschappen van schilders zoals Hendrick Avercamp (1585-1634). Op deze schilderijen
zijn vaak bevroren wateroppervlakten te zien waarop allerlei mensen schaatsen, lopen of zich
op andere manieren vermaken. Sneeuw is ook een overheersend element in veel dorpsgezichten van Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638).
Militair historicus Geoffrey Parker ziet in zijn boek Global Crisis de klimaatverandering als
achterliggende oorzaak van de vele oorlogen over de hele wereld gedurende de Kleine IJstijd
en de hongersnoden door droogte waaraan bijvoorbeeld in China in de eerste helft van deze
eeuw de helft van de bevolking stierf.[1]
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Nu, die koude periode was dus precies in de Orifiel-periode rond 1600,
- volgens Emil Pales, tussen 1557-1629 !!! 38
Vandaar dat men in die tijd in somber zwart gekleed ging en met grote ronde kragen
rondliep [een soort dassen tegen de kou!!!] ....
Van die kou [en donkerte...] word je natuurlijk ook somber en zwartgallig!
Vandaar ook de sombere zwarte en donkerbruine achtergronden van Rembrandschilderijen, en andere 17e eeuwse Hollandse meesters....
(en Phillips II was ook een saturnale zuurpruim, een zwartgallige misantroop....)
In Rouen is er de 'Aitre st. Maclou', het ‘pest-plein’ met allerlei houten reliëfs van
doodshoofden, waar rond 1600 alle lijken van de pestslachtoffers werden opgestapeld.
Dit inspireerde mij tot een indrukwekkende piano-improvisatie in D klein, bij uitstek
de toonsoort van saturnus als noodlots-, Dies Irae- en doods-toonsoort, waar ik een
film op heb gemaakt. 39
Als dan in 1629 het [dubbele] Maan-Gabriel-tijdperk aanbreekt, dan wordt het ook
meteen een stuk warmer! 40
Of dit toeval is of dat de invloed van de Saturnus-aartsengel ofwel de aartsengel
Orifiel erachter zit, achter deze afkoelingsperioden, dat is natuurlijk niet helemaal
zeker, maar in ieder geval versterkt een afkoeling natuurlijk ook nogmaals sterk de
saturnale stemming van een Saturnus-periode....

38

Citaten:

In de 17de eeuw waren er nauwelijks zonnevlekken waarneembaar en waren de temperaturen
in Europa laag: deze periode staat ook bekend als de Kleine IJstijd.
Overal in West- en Midden-Europa wordt het in de tweede helft van de 16e eeuw kouder. De
winters worden gekenmerkt door meer sneeuw en ijs, beginnen vaak al in november en duren
tot maart of april.
Vanaf 1530 worden ook de zomers koeler met herfstachtig weer, compleet met storm en
stormvloeden.
--------------------Uit recent onderzoek blijkt dat het jaar 1601 het koudste jaar was van de afgelopen duizend
jaar, en dat de daarop volgende eeuw de koudste eeuw van het millennium is geweest.
[Citaat uit: https://wetenschap.infonu.nl/weer/110522-het-klimaat-in-de-geschiedenis.html ]
-------------------39

Zie de link naar de film en de piano-improvisatie over het Pestplein in Rouen:
http://www.marcvandelft.nl/submenu454.html
40

Citaat:
Vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw trad een herstel op en werd het zelfs relatief zacht.
Zo waren de winters van 1636 en 1637 in West-Europa zacht en de zomers in die jaren zelfs
warm met opnieuw vroege en rijke wijnoogsten.
-----------55

De Orifiel-periode rond het jaar 1000
De periode rond het jaar 1000 viel tijdens de Middeleeuwse warme periode. 41
Toch was deze periode qua weer en klimaat van deze Saturnus-periode rond 1000
niet zonder problemen…. 42

Mars (Pluto) en Saturnus als ongeluksplaneten en de pest
In de oude visie golden zowel Saturnus als Mars als ongeluksplaneten, zij waren
de Infortuna major (het grote ongeluk) en de Infortuna minor (het kleine ongeluk).
We zagen nu dat er epidemieën waren tijdens perioden met een Saturnus-invloed,
namelijk de pestepidemie rond 500 en rond 1600.
Dan is er de Saturnus-invloed in het jaar 2020, met de 'corona-epidemie'
[die op zich bleek mee te vallen, maar de fatale lockdown die daardoor
werd ingesteld was de echte wereldramp!].
En dan is er natuurlijk de jaarlijkse griepepidemie in de winter (saturnusjaargetijde).
De echte grote pest-epidemie van de 14e eeuw vond echter niet plaats tijdens
een Saturnus-periode, maar tijdens een dubbele Mars-Samael-periode. 43
41

Citaten: Het warme en droge klimaat in Europa van de 8ste tot de 14de eeuw zorgde
voor rijke oogsten, bevolkingsgroei, de opkomst van steden en een explosie in de bouw van
kathedralen. - vooral tussen 1100 en 1200 waren er hoge temperaturen -

De bevolkingsgroei was spectaculair: tussen 1000 en 1347, vóór de komst van de zwarte
dood, groeide het aantal inwoners van 35 miljoen naar 80 miljoen.
Vanaf het jaar 900 is het in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan plotseling een
stuk warmer geworden. Toen de Vikingen begonnen met hun veroveringen en ontdekkingsreizen, kreeg Groenland zijn huidige naam.
42

Bij dat alles moeten we wel bedenken dat het klimaat in de Middeleeuwse Warme Periode
niet uniform was, maar juist heel variabel, met uitzonderlijk strenge winters, zoals die van
1010-1011 (die zelfs het gebied rond de Middellandse Zee trof)…
In het jaar 994: ‘…heerste [er] zo’n gebrek aan regen, dat zowel in de poelen de meeste
vissen stierven, als op het land de meeste bomen volkomen verdorden en de [veld]vruchten en
het vlas verloren gingen. (…) Tevens droogden op de meeste plaatsen de weilanden zo uit, dat
het leek of ze door vuur waren verteerd.’
De informant die hier aan het woord is, de analist van het klooster Quedlinburg in de Harz
(Duitsland), vermeldt tevens dat de voorafgaande winter zeer koud was, maar ook dat het op
7 juli vroor dat het kraakte. In heel Saksen volgde een hongersnood.
Uit:
https://isgeschiedenis.nl/longreads/mens-en-klimaat-in-de-droge-tiende-eeuw
-------------------------------------------------------------------------------------------------43
Vanaf 1347 doodde de ziekte in een paar jaar meer dan een kwart van de bevolking in
Europa. Er brak grote paniek uit. In de 14e eeuw dachten mensen dat de oorzaak lag in de
begane zonden..... Het aantal slachtoffers van de ziekte wordt geschat rond de 30 miljoen
mensen.
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De grote Samael-Mars-periode viel tussen: 1171-1525.
In de overgang van het Ram- naar het Vissentijdperk zijn er
twee kleine Marstijdperken achter elkaar: 1341-1485 [2x72 jr... ]
1413 begint het Vissentijdperk....
Deze periode was een dubbele Samael-Marstijd!!!
Dus: 6 jaar na het begin van de dubbele Samael-periode
barst de grote pest-epidemie los!
Emil Pales schrijft daarover:
Behalve dat brak in 1346 ook nog eens de zwarte dood uit zodat in korte tijd 1/3 van
de Europese bevolking stierf. De pestbacil is namelijk de belichaming van de oeroude
demon van de woedende haat, genaamd Asmodeus en in de atmosfeer van de martiale
ondeugden intensiveert zich haar virulentie....
Zo werd tot karakteristiek motief in die tijd: DE DODENDANS.... 44

De 20e eeuw was ook een Mars-Samael-periode [1917-1989]
en in die tijd waren er meerdere pandemieën:
-Spaanse griep, 1918, meer slachtoffers als de 1e wereldoorlog. 50-100 miljoen.
-Hongkong griep, 1968, 1 miljoen slachtoffers
-Ebola, 1976
De huidige corona-crisis is een combinatie van Mars en Saturnus, want Pluto
is de heerser over Schorpioen, maar vroeger gold Mars als de heerser over
schorpioen, kortom, Pluto heeft veel overeenkomst met Mars, Pluto is waarschijnlijk
te beschouwen als 'de overtreffende trap' van Mars, in haar alvernietigende asurische
invloed van de atoombom en de plutonische radioactiviteit.
De huidige wereldsituatie is daardoor astrologisch gezien en in de realiteit
de meest rampzalige aanval van het kwaad uit de wereldgeschiedenis !
44

Meer daarover in de brochure:
http://www.marcvandelft.nl/pdf-documenten/DE%20CORONACRISIS%20EN%20'HET%20GELE%20GEVAAR'-4e%20versie.pdf
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De toekomstige Oriphiel-perioden en de incarnatie van Ahriman
De vraag is nu...
Wat zouden we dan, uitgaande van het voorgaande,
van de toekomstige Oriphiel-tijdperken kunnen verwachten?
In de komende Oriphiel perioden kunnen we wellicht op een moderne manier
iets verwachten van een loodzware kadaverdiscipline, strenge regels, controle,
verharding, verstarring, onderdrukking....
Het lijkt een samenlevingsvorm waarin de geïncarneerde Ahriman
goed zou kunnen floreren....

De huidige Corona Lockdown als voorproefje
van de toekomstige Oriphiel-periode
We maken daar in deze tijd, voorjaar 2020, in de huidige Maoïstische 45
controle-politiestaat al een voorproefje van mee...
Op dit moment (mei 2020) zijn we ook in een sterk saturnale periode,
met Saturnus, Jupiter en Pluto in Steenbok:
De mensen worden opgesloten in hun huizen, als waren ze allemaal saturnale
kluizenaars geworden, die opgesloten in hun kluizen moeten nadenken en bidden....
Deze astrologische prognose is dan wel karakteristiek :
Zowel de zomer als de lente zal een periode worden waarin we veel naar binnen
keren en gaan nadenken over wat we nu precies willen. 46
We moeten allemaal afstand van elkaar houden en moeten ons met muilkorven op aan
een strenge kadaverdiscipline onderwerpen waarbij geldt: ORDNUNG MUSS SEIN.
De politie controleert ons voortdurend met drones en met de dreiging van
hoge boetes en gevangenisstraf.
Liefde, knuffelen, seks (Venus), vrolijk met elkaar spelen, lol maken (Mercurius) ,
is uit den boze. (alleen voor de Saturnus-types is het geen probleem… !!)
45

Volgens Emil Pales is het Chinese volk bij uitstek Saturnaal van aard,
dus zijn Oriphiel-periodes belangrijk in de geschiedenis van China.
Vandaar dat in de huidige tijd van de saturnale lockdown, de samenleving
erg veel overeenkomsten gaat vertonen met Mao en communistisch China,
t/m de controle aps die nu gepland worden !!
46

citaat uit: http://healingcentrumisis.com/de-astrologische-jaarvoorspelling-2020/
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Zelfs mensen met een LAT-relatie die al bv. 14 jaar bij elkaar zijn
moeten 1.50 m. afstand houden van het RIVM !! 47
Iedereen, en vooral de arme bejaarden (in hun reeds sombere en eenzame Saturnusleeftijdsfase), worden (werden…?) in saturnale eenzaamheid opgesloten.
Gezellig samenzijn, sportwedstrijden, concerten, films, verjaardagen, feestjes,
gezelligheid, dansen, romantiek, met een nieuw gevonden liefje hand in hand
over straat lopen, dat alles is verboden.
Zelfs parken en natuurgebieden [waar men niemand kan besmetten!!]
worden (werden) afgesloten!
Juist in de tijd dat de natuur op zijn mooist was, de bloemen bloeiden, de vogels
zongen, de zon scheen, werden miljoenen mensen onschuldig in hun huizen
opgesloten en mochten niet van de schoonheid van de natuur genieten, op straffe van
extreem hoge boetes, vooral in Spanje, Italië en Frankrijk was de terreur extreem.
Zelfs het Haagse Park Zorgvliet met de prachtige paarse hyacinten-velden
werd gesloten.

Er heerst(e) overal op straat een drukkende stilte zoals op een Puriteinse zondag.. ,
en de hele dag dondert de mededeling 'Blijf thuis'.
De hele dag hamert de televisie op stoicijns-saturnale zelfdiscipline, je moet je
'gedragen', en 'verantwoordelijk' zijn, 'samen kunnen we het aan’ zie je overal op
straat, het is je plicht om 'aan anderen te denken', door 1.50 m. afstand te houden,
en mensen die er met hun pet naar gooien worden door anderen streng saturnaal
terecht gewezen.
Er is ook weer een NSB kliklijn en een ‘verraad-cultuur’ zoals tijdens de
Stalin-dictatuur.
47

Ook Pol Pot [Rode Kmer-Cambodja] hield streng toezicht op het seksuele leven van zijn
onderdanen!!!
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ORDNUNG MUSS SEIN en BEFEHL IST BEFEHL.
Overal heerst saturnale en ahrimanische angst.
De rebellen die dit alles volkomen waanzin vinden en ertegen demonstreren
worden als 'asocialen' afgeschilderd, mijn eigen broer Frank schreef over de
demonstranten van 28 april:
"arresteren dat tyfus tuig, enkele reis Siberië, met pek en veren insmeren.
Om te beginnen."
Ook wordt de economie volkomen kapot gemaakt, de helft van de bedrijven
dreigt failliet te gaan zodat er straks een enorme armoede zal ontstaan,
maar dat vindt Saturnus niet erg, want ….
‘de mensen horen te boeten en te vasten en in armoede te leven’…..
En net zoals in het Puriteinse Engeland onder Cromwell zijn de theaters en
concertzalen gesloten.
Het lijkt er wel op of de overheid [Saturnus] het volk wil veranderen
in een monniksorde waarbij iedereen de gelofte moet afleggen van
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid.
En monniken mogen hun klooster ook niet uit om leuke plezierreisjes te maken
naar de Efteling, een terrasje, het strand of de kermis.
Alles wat leuk is (voor de niet-saturnusmensen) en het leven veraangenaamde
is verboden en onmogelijk gemaakt:
Concerten, opera, ballet, toneel, theater, feesten, partijen, musea, dansen,
sportwedstrijden, reisjes naar het buitenland naar mooie gebieden, bezoekjes,
samenkomsten, etc.

De Dam in lockdown
Het is (was?) een extreem ascetische samenleving geworden zoals van de saturnale
puriteinen in Engeland, waar op zondag ook de straten uitgestorven waren, en de
theaters gesloten....
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Emil Pales over de toekomstige Oriphiel-tijdperken
Emil Pales maakt zelf ook een opmerking in zijn boek wat in die richting
van een streng ahrimanische samenleving zou kunnen wijzen...
Hj vraagt zich af wat het komende Oriphiel-tijdperk zou kunnen brengen....
Hij noemt daarbij als mogelijkheid:
"ongehoorde automatisering van het leven en geestelijke onvrijheid"...
'Of we moeten ons in die periode de Saturnus-deugden vrijwillig eigen maken,
of het wordt van buiten af afgedwongen...
Dan worden de Saturnusgaven tot een vloek en zullen als onverbiddelijk noodlot
van buiten naar binnen tot ons komen....'
Het wordt ook volgens Steiner in ieder geval een zware tijd....

Vergelijking van de vorige periodes met de huidige tijd
Als we de vorige kleine Zachariel- en Oriphiel-periodes met elkaar vergelijken,
dan kunnen we het volgende zien:
Kenmerkend voor bijna alle Jupiter-Zachariel-periodes, is het ontstaan
van een groot rijk, vaak een verenigd Europees rijk. 48
Rond 800 was er een samenstand van een groot Zachariel-tijdperk
en een klein Michael-tijdperk [net zoals nu, maar dan andersom….].
Ook in die tijd van Karel de Grote [die in het jaar 800 tot keizer werd gekroond]
ontstond er weer een GROOT EUROPEES RIJK, het ‘Heilige Roomse rijk’.
In de 16e eeuw, tijdens een klein Zachariel-tijdperk was dat het rijk van Karel V
die een immens rijk creëerde 'waar de zon nooit onderging', want Zuid-Amerika
behoorde ook tot zijn rijk, en een groot deel van Europa.
Hij werd nog als een groot en nobel vorst gezien, een wijze Jupiter-Zeus-leider.
Zijn zoon Phillips II die regeerde tijdens het Saturnus-Oriphiel-tijdperk erfde dit
immense rijk maar regeerde conform de tijdgeest en zijn karakter op saturnale wijze
met fanatieke harde hand zodat de 80-jarige oorlog uitbrak. Het werd een dictatuur
met inquisitie-terreur, en in die tijd ontstond ook het absolutisme, de macht kwam
totaal aan de koning als alleenheerser.
48

Zeus-Jupiter hangt samen met Europa, want het blanke, Kaukasische (Europese) ras is
het ‘Jupiter-ras’, en Zeus ontvoerde in de gestalte van een Stier (tijdens het Stiertijdperk !)
het meisje 'Europa' en bracht haar naar Kreta waar 'Europa' a.h.w. werd geboren, d.w.z.
het tijdperk waarbij Europa een leidende positie in de wereld zou gaan innemen, en waar
het eerste belangrijke Europese koninkrijk van koning Minos ontstond....
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Kijken we naar deze huidige tijd, dan zien we dat na de Mars-periode [1917-1989]
met veel oorlogen en een verscheurd Europa, in 1989 de Zachariel-Jupiter-periode
begint met de val van de muur waardoor [net zoals in de Zachariel-periodes onder
Karel V & Karel de Grote] een vredig 'Verenigd Europa' ontstaat.
Hetzelfde gebeurde tijdens de Romeinse kleine Jupiter-tijd, toen Julius Caesar Gallië
[Frankrijk] veroverde, en een groot Europees Romeins rijk begon te ontstaan wat zich
echter ook in de richting van een niet-democratisch / niet-republikeins keizerrijk
begon te ontwikkelen. Republikeinse opstandelingen probeerden die ontwikkeling nog
te verhinderen door Julius Caesar te vermoorden. [‘Ook gij, Brutus!’]
Tijdens de volgende kleine Saturnus-periode veroverde Augustus echter
alle macht en vestigde een dictatoriaal keizerrijk. Streng saturnaal geregeerd.
In dezelfde tijd bereikte het verwante Chinese rijk van de Chinese keizer
ook zijn grootste uitbreiding en dictatoriale macht. 49
Vergelijken we dat met deze tijd dan zien we tijdens onze huidige Zachariel-periode
na 1989 langzamerhand een toenemende macht die van de onafhankelijke Europese
naties in de richting van een 'Verenigd Europa' gaat, waarbij steeds meer macht van
de nationale regeringen richting het saturnale Brussel gaat. [een Steenbok-stad…!!]
Deze macht wordt ook steeds autoritairder [en bureaucratischer], de EU wordt
namelijk niet democratisch geregeerd, de Eurocommissarissen [‘Euro-ministers’] zijn
niet democratisch gekozen. Het wel verkiesbare Europarlement heeft geen enkele
macht of invloed.
Net zoals ten tijde van Julius Caesar zien we ook dat er groepen zijn die zich tegen
deze ontwikkeling richting een totalitair keizerrijk verzetten zoals de 'extreem-rechtse'
[?] nationalistische partijen [Baudet en Wilders bv. als de nieuwe ‘Brutussen’….].
Opmerkelijk is het dat men in de 'gewone wereld' diezelfde parallel ook ontdekt heeft:
De Belgische filosoof David Engels schreef het boek 'Op weg naar het Imperium' .
Hij ziet een parallel tussen de huidige EU en de Romeinse republiek die uitmondde
in een dictatuur. 50
49

Deze zal in de komende Oriphiel-tijd mogelijk zijn grootste uitbreiding en macht bereiken
(en misschien wel de hele wereld veroveren…??)….
50

Als David Engels de latere periode van de Romeinse republiek bestudeert, ziet hij
constant parallellen met de Europese Unie van nu. In de laatste eeuw voor Christus was de
republiek een staatsvorm op z’n eind. Democratisch, maar te log voor slagvaardige
besluitvorming. Ze was té open voor immigranten uit verre provincies om nog identificatie
te bieden voor Romeinen zelf. Dit Rome werd ook gekenmerkt door vergrijzing, groeiende
desinteresse van burgers in de politiek, sociale decadentie en langzame afkalving van de
legitimiteit van de heersende elite. Toen Augustus na een roerige periode vol burgeroorlogen aan de macht kwam, waren veel Romeinen meer dan bereid hem hun steun
te geven. — NRC Handelsblad
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In dezelfde huidige tijd zien we de wereldmacht van het Chinese communistische
totalitaire 'keizerrijk' ook steeds meer groeien. [zie voetnoot 49]
De plannen voor een wereldregering liggen echter al heel lang klaar (zie blz. 32, het
Rockefeller-citaat in het plaatje) en net zoals in de Romeinse tijd lijkt het erop dat het
Westerse- en het Chinese wereld-rijk in de toekomst zich zo gaan uitbreiden dat ze
elkaar, net zoals in de tijd van Augustus, bijna zouden kunnen gaan raken....
De langzame groei van de EU en het VS-imperium [Amerikaans imperialisme,
de nieuwe Romeinen!] in de richting van een wereld-rijk, lijkt op een wereldwijd
dictatoriaal geleide herleving van het 17e eeuwse absolutisme / Augustus-rijk, wat in
de komende Oriphiel-periode zou kunnen uitgroeien tot een inderdaad wereldwijde,
met saturnale harde hand totalitair geregeerde werelddictatuur onder leiding van een
nieuwe Phillips II / Augustus / Robert II / Olaf I.... [Ahriman?]
En dit keer helemaal gedacht vanuit het modernistisch ahrimanisch materialisme,
zoals nu ook gebeurt, nu het puur materialistisch denkende RIVM / WHO / Bill Gates
de dienst uitmaakt, terwijl de spirituele 'andersdenkenden' door de censuur van de
nieuwe inquisitie worden geëlimineerd. [door de EU & mevrouw Olongren o.a. ]
Wat waarschijnlijk dan, samen met de verdere technisering, mechanisering en
dehumanisering van de maatschappij [wat op dit moment al stevig bezig is met het
1.50-m. als 'het nieuwe normaal' en alles zoveel mogelijk via computers i.p.v. live met
echte mensen!] in de richting van de Harari [-man] [Ha (r) ari – man !] 51 / Kurzweil
transhumanisme-maatschappij beweegt.... [wat God verhoedde...]
Dat zou dan wellicht de maatschappij kunnen worden waarbij de incarnatie
van Ahriman als wereldkeizer / imperator zijn bekroning vindt....
Het zou zeker ook al in een grote Michael-periode kunnen gebeuren, want
Steiner zegt dat al tijdens het Michael-tijdperk de god Mammon optreedt.
Dat is de apocalyptische strijd van Michael met de draak.
Dus als we tijdens dit grote apocalyptische Michael-tijdperk een kleine Orpihieltijdperk in gaan, in 2061, dan wordt die strijd van Michael en Oriphiel met MammonAhriman nog verder verscherpt!
In de novelle van Solowjow wordt de imperator voor de Messias aangezien, zodat
dan het zionistisch streven van de Farizeeërs, die Jezus Christus hebben afgewezen
als zijnde de Messias, omdat ze een ahrimanisch wereldbeeld hadden ontwikkeld
waarbij ze de Messias als een ‘generaal’ zagen die de Romeinen zou verslaan,
en die Israel als wereldmacht zou positioneren, nu gerealiseerd zouden zien
in deze superman [de antichrist] die in Jeruzalem zijn residentie vestigt.
51

Harari is overigens een echt Saturnustype, met kluizenaarstrekken,
hij gaat 2x per jaar op retraite om te mediteren, zoals een monnik!!
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Christus zei echter: Mijn rijk is niet van deze [aardse] wereld.
Satan is de heerser van deze [aardse] wereld.
De Farizeeërs zullen dan hun droom gerealiseerd zien van hun 'Messias' als koning
van DEZE [aardse] wereld. [=Ahriman…]
Als we de Israëlische wereldberoemde schrijver Harari [-man] moeten geloven, en
zijn ideeën combineren met het racistische Talmoed-zionisme, zoals in bepaalde
kringen wordt gedacht, dan zou het ook nog zo kunnen zijn dat in de toekomst 'het
uitverkoren volk' [de Farizeeërs] zal veranderen in de 'transhumanistische' superieure
machinemens, de rijke, perfecte supermensen [Übermenschen], terwijl de homo sapiens,
de goyim [de 'Untermenschen'], zullen uitsterven of een slavenkaste zal worden.
Volgens Harari worden de transhumanen de ‘toekomstige Goden’…
HOMO DEUS !!
Harari zegt:
Nee, de toekomst zal niet menselijk zijn, maar toebehoren aan een wezen
dat in de coulissen staat te trappelen, het wezen dat net zo ver van ons af
zal staan als wij van de Neanderthalers. Het zal een wezen zijn dat door
data-, bio- en brain-engineering tot stand zal komen.
Als je dit over Harari [Ha (r) ari man) leest heeft hij wel erg veel weg van de
antichrist ofwel de incarnatie van ahriman / satan...
Of hij voorspelt in ieder geval duidelijk zijn komst....
Dit Harari [-man]-scenario is natuurlijk een nachtmerrie wat moet worden verhinderd.
Op dit moment maken we echter al een voorproefje mee van wat voor schrikbewind
de mensheid dan mee zou kunnen maken....
Dat Ahriman zo’n matrix-robot-maatschappij zou willen,
dat wil natuurlijk niet zeggen dat het hem ook zal lukken.
De mensen zijn vrij en kunnen dat verhinderen als ze dat willen.
Daarom schrijf ik ook dit boekje en worden door vele andere antroposofische
en alternatieve schrijvers boeken en artikelen over de komende NWO geschreven,
om de mensheid te waarschuwen en wakker te maken.
Om die rede is mede ook de Alert-werkgroep ontstaan!
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De rol van de Joden
Er zijn mensen die zeggen dat de ‘Joden’ slecht zijn en ze geloven dat ze
op wereldwijde schaal de meest vreselijke misdadige dingen doen,
en verantwoordelijk zijn voor zowat bijna alle ellende op aarde…. 52
Dat is niet mijn eigen ervaring, want ik heb in mijn leven heel veel leuke, aardige,
vrolijke, zeer intelligente, briljante, grappige, beminnelijke, muzikale ‘Joodse’ [?]
mensen ontmoet, waar ik mooie herinneringen aan heb.
De vraag is voor mij dan altijd: Wat is dan nu precies een ‘Jood’…. (??)
Heel veel van die ‘Joden’ die ik kende waren namelijk getrouwd met een ‘Goyim’
(een gewone Hollander) en wilden helemaal niet gezien worden als ‘Jood’ maar
gewoon als individu of als Nederlander.
Die waren totaal niet bezig met het ‘Joods zijn’.
Waardoor is iemand dan eigenlijk ‘Joods’?
Volgens R. G. ben je een (slechte…) ‘Jood’ als je een aanhanger bent
van de Joodse godsdienst en vooral van de Talmoed, waarin de meest
vreselijke racistische dingen staan. [zie het plaatje hieronder]

52

Eustace Mullins omschrijft de Joden in ‘The Biological Jew’ als ‘parasieten’.
De Joden / Joodse maffia zou volgens de mensen met deze visie de media, Hollywood,
wapenhandel, de banken, pornografie, de tv. , mensenhandel, pedofielen-netwerken, de
moderne kunst-cultuur etc. domineren, en alle oorlogen en volksverhuizingen veroorzaken….
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Dat zijn dingen die ook in de Protocollen van Sion naar voren komen….
De ‘Joden’ die zich van dit soort dingen afkeren zijn volgens R. G. niet ‘Joods’….
Ik vind het een moeilijk probleem, want iemand kan best anti-zionistisch zijn,
de Joodse godsdienst en de Talmoed maar onzin vinden en zich toch min of meer
‘Joods’ voelen…. [????]
Ik ken in ieder geval persoonlijk geen ‘slechte Joden’….
In het verhaal van Solowjow komen de Joden later in opstand tegen de antichrist, en
er zijn ook vele anti-zionistische Joden, die heel erg tegen de Palestijnen-holocaust
zijn, die zich afkeren van het racistische Talmoed ‘Übermensch’-‘Uitverkoren-volk’idee, die zich soms bekeerd hebben tot het Christendom, en die zelfs allerlei kwalijke
zaken die onder de Joden leven en die het daglicht niet kunnen verdragen aan de kaak
hebben gesteld…. (!!)
Dat zijn dan ‘Joden’ die zelf de allerergste ‘antisemitische’ ‘Jodenbestrijders’
zijn geworden….
Zo las ik eens in een artikel door zo’n ‘ex-Jood’ die uit de school klapte, en die
beweerde dat veel Joden Satan aanbidden, dat rabbijnen vaak een soort tovenaars zijn
die aan (zwarte?) magie en bezweringen doen, en bv. met amuletten werken, en dat
tijdens een dienst in een synagoge iedere kerkganger met iets anders bezig is, dat er
ook totaal geen eensgezindheid is onder de Joden, en dat in tegenstelling tot wat wij
denken het Oude Testament voor de Joden totaal niet belangrijk is, dat ze meer bezig
zijn met kabbalistische tovenarijen of de Talmoed…
Of dat allemaal waar is, dat durf ik niet te zeggen, maar een feit is wel dat magie en
magieleerboeken gebaseerd zijn op Joodse kabbalistische wijsheden, en dat er ook
heel veel wijsheid en esoterische kennis bij de in de kabbala-ingewijde Joden leeft
(of leefde…??).
Rudolf Steiner verwijst er ook vaak naar.
Ik heb bv. ook een prachtig boek over engelen, een engelen-encyclopedie van een
Joodse schrijver. (Gustav Davidson-blz. 27)
In deze Joodse boeken vind je veel wijsheden en kennis over de geestelijke wereld,
over de engelen en de demonenwereld.
Meneer Veltman vertelde ook dat er bij bepaalde groeperingen (ik meen Poolse of
Russische) Joden heel veel hoogstaande esoterische kennis leefde en dat ze zelfs ook
in reïncarnatie geloofden.
Kortom, ik zou zelf niet kunnen zeggen of ‘Joden’ überhaupt wel echt bestaan en
zeker niet dat ze allemaal slecht zijn.
(er is een grote verscheidenheid onder de Joden en totaal geen eensgezindheid…)
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Er is echter zeker wel een slechte Joodse machtselite (Joodse maffia) die samen met
de westerse logebroeders werken aan een ahrimanische toekomst, en die ook niets
geven om gewone Joodse burgers die vaak het slachtoffer van hun smerige zaakjes
worden.
Zo hebben maffiose zionistische elite Joden zelf meegewerkt aan de Holocaust
(of de Holocaust-mythe….??) om zo de staat Israel te kunnen creëren.
Het maakte hen niet uit dat er massa’s Joden daardoor het slachtoffer zijn geworden
en het leven lieten. (o.a. in concentratiekampen door de tyfus-epidemie…)
De beroemde Rabbijn Scheerzon vindt het bv. niet erg als er een heleboel Joden
worden opgeofferd voor het ‘hogere doel’….
Op dit moment is Netanyahu zelfs van plan om alle Joodse kinderen te gaan
‘chippen’, en het Israëlische volk was met 70 noodverordeningen nog het hardste
door de lockdown getroffen van de hele wereld, dus het ziet er niet naar uit dat
'het uitverkoren volk' zich als enige kan onttrekken aan de NWO-dictatuur
(en dit ahrimanische Harari [-man]-Kurzweil-nachtmerrie-scenario)....
Wat precies de rol zal zijn van het Joodse volk in de ahrimanische toekomst
valt dus nog af te wachten. [het zijn ook vrije individuen!]
Ik ga er maar van uit dat de meeste ‘Joden’ onschuldige burgers zijn
en dat er, [net zoals in de westerse landen], een kwaadaardige elite is.

De toekomst
Het komende Oriphiel-tijdperk wat over 40 jaar begint maken de meeste van ons
waarschijnlijk niet meer mee in deze incarnatie....
Maar misschien wel in onze volgende incarnatie....
Waarbij we dan natuurlijk verder kunnen gaan met onze strijd om Ahriman,
de draak te overwinnen en zijn plannen te verhinderen....
De incarnatie van Ahriman is niet te verhinderen, hij zal komen,
maar door onze inspanningen is het mogelijk dat het effect dat hij
zal hebben op de mensheid en de geschiedenis zal worden verzacht.

Prognoses voor deze tijd (en de lockdown)
Laten we hopen dat de huidige aanval van Ahriman [en de Asura's] nu nog met een
sisser zal aflopen.... (zie later over de astrologische prognoses…)
In het weekend van 9-10 mei 2020 waren er al massale demonstraties in Duitsland
tegen de onrechtmatige lockdown-terreur-maatregelen. 53
53

zie: https://www.wijsheid.nu/opstand-duitsland-wil-geen-herhaling-van-de-geschiedenis/
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Ook lijkt het er op dat de anti vaccinatie beweging in de VS een belangrijke
rechtszaak heeft gewonnen !! 54
Trump heeft in mei verklaard dat we teruggaan naar het oude normaal ZONDER
VACCINATIES, maar hij is daar helaas echter later weer op terug gekomen. Later zei
hij weer dat de vaccinaties facultatief zijn.
Dus het is de vraag hoe lang de ahrimanische machten van het kwaad deze huidige
saturnale onderdrukking nog kunnen volhouden.... 55
Op dit moment zijn hopelijk de krachten van het goede, van Zachariel en Michael,
van het menselijke en het gezonde verstand nog zo krachtig zijn dat deze aanval nog
kan worden weerstaan... [wat we op dit moment natuurlijk nog moeten afwachten...]
President Trump lijkt op dit moment wel een positie in te nemen zoals Brutus ten tijde
van Julius Caesar, met zijn isolationistische politiek, die het Amerikaans imperialisme
een halt wil toeroepen. Het lijkt op een tijdelijke rem op de ontwikkeling in de
richting van een wereldregering / NWO.... (wat niet helemaal zeker is natuurlijk)
Dus misschien moet Ahriman nog even wachten met zijn incarnatie om tijdens een
van de komende Oriphiel-tijdperken weer een greep naar de wereldmacht te doen...
Wat we dan natuurlijk evenzeer moeten zien te verhinderen of te verzachten [in onze
toekomstige incarnaties...], door blijvend de mensen wakker te maken en te wijzen op het
gevaar wat boven ons hoofd hangt van deze dreigende ahrimanische werelddictatuur.
Wij willen geen wereld waarbij de machines de baas over ons zijn en wij slaaf zijn
van de machines, maar wij willen een wereld waarin wij zelf de baas zijn over de
machines en deze ons alleen maar dienen, en deze niet het liefdevolle intermenselijke
contact in de weg staan.
En ondertussen kunnen en willen wij, als spirituele en alternatief denkende mensen
rustig verder werken aan het ontwikkelen van een humane, spirituele, menselijke,
natuurlijke, groene, gezonde, kleinschalige en waarachtig humaan-christelijke
samenleving met respect voor de natuur en liefde en respect voor de medemens.

Marc van Delft, Den Haag, 10/14 juli 2020 (versie 5)
[23 mei 2020, Den Haag (versie 4)]
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VICTORY - Bill Gates, Anthony Fauci & Big Pharma lost a Massive Supreme Court Case
in USA - zie: https://www.youtube.com/watch?v=9JG5b8Qt_CY&feature=youtu.be
55

In oktober 2020 komen Saturnus en Pluto weer in conjunctie, echter in Waterman, dat is
dan mogelijk weer een moeilijke periode (met 2e lockdown?), maar in 2021 komen de drie
planeten in Waterman en gaan dan steeds verder uit elkaar lopen, dat zou dan op een
verbetering en ontspanning van de wereldsituatie kunnen wijzen...
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In verband met het boek van Emil Pales hier enige schema’s:
Zon
=
Maan
=
Mars
=
Mercurius =
Jupiter
=
Venus
=
Saturnus =

Michael
Gabriel
Samael
Rafael
Zachariel
Anael
Oriphiel

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Apollo / Sol
Artemis / Luna
Ares / Thir / Ziu
Hermes / Wodan / Odin
Zeus / Thor / Donar
Aphrodite / Freia
Chronos / Uriel

Emil Pales gaat in het bovenstaande schema uit van de platonische wereldmaanden
van 30 graden. Iedere graad = 72 jaar.
In elk dierenriem-tijdperk zijn er dus 30 perioden van 72 jaar.
In 1413 begon het Vissentijdperk. In 747 vc begon het Ram-tijdperk.
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Dit ritme schijnt al door de oude Babyloniërs te zijn vastgesteld.
En het klopt wonderbaarlijk goed!
____________________________________________________
Dit is het schema van de grote tijdperken van 354 jaar + 4 maanden:

Als je het boekje van Pales leest val je van de ene verbazing in de ander!
Over hoe frappant het is en hoe goed alles klopt!
Maar er lopen natuurlijk wel vele perioden door elkaar heen.
Ik zou erg aanraden het prachtige doch zeer compact geschreven boekje te lezen!
Er moet ook nog een uitgebreide versie zijn, van de uitgebreide studie, met alle
statistieken e.d. , maar die is in het Slowaaks heb ik begrepen, dus dat is helaas
voor ons niet te lezen....
Het Duitse boekje is eigenlijk meer een uittreksel of samenvatting
van het uitgebreide Slowaakse boek.
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